CL E V E L AN D

M E T R OPOLITA N

SCH OOL

D IST RIC T

إرشادات الجهاز الرقمي للعائلة

توفر املنطقة التعليمية يف مقاطعة كليفالند («املنطقة») جهازًا رقم ًيا لكل طالب يف املنطقة .تلعب التكنولوجيا الرقمية دو ًرا حيويًا يف تعلم الطالب
يف مجتمعنا الحديث .يقدم هذا الكتيب إرشادات للعائالت والطالب.

األجهزة
الجهاز هو ملكية املنطقة التعليمية ويجب عىل الطالب اتباع اإلرشادات املوضحة أدناه وسياسة االستخدام املقبول للمنطقة التعليمية لبلدية
كليفالند وسياسة أمان اإلنرتنت للطالب.
• الطالب مسؤولون عن العناية العامة بالجهاز.
• يجب عىل الطالب أخذ أي جهاز تالف إىل مكتب إدارة مدرستهم لتقييمه.
• إذا كان الجهاز بحاجة إىل إصالح أو استبدال  ،فسيقوم مكتب إدارة املدرسة بتزويد الطالب بجهاز معار.

العناية العامة بالجهاز
•-استخدم فقط قطعة قامش ناعمة ونظيفة لتنظيف الشاشة ؛ ال تستخدم املنظفات أو السوائل من أي نوع لتنظيف الجهاز.
• ال تتكئ عىل الجزء العلوي من الجهاز عندما يكون مغلقًا.
• ال تضع أي يشء عىل الجهاز ميكن أن يضغط عىل الشاشة.
• ال ترطم الجهاز بالخزائن أو الجدران أو أبواب السيارة أو األرضيات وما إىل ذلك.
• أدخل األسالك والكابالت يف الجهاز بعناية ملنع تلف األجزاء.
• ال تأكل أو ترشب عىل جهازك .احتفظ بالسوائل بعيدًا عن حقيبتك أو حقيبتك عندما يكون جهازك بداخلها.
• ال تفكك الجهاز أو تحاول إصالحه أو تأخذ الجهاز إىل طرف ثالث إلصالحه .سيقوم قسم تكنولوجيا املعلومات يف دائرة املدارس الحكومية يف
كليفالند بإجراء جميع اإلصالحات.
ال ترتك جهازك يف بيئة شديدة الربودة أو ساخنة مثل السيارة الساخنة.
* أجهزة الحمل  /النقل  -ملساعدة الطالب يف حامية الجهاز أثناء نقلهم من موقع إىل آخر  ،ستوفر املنطقة التعليمية يف مقاطعة كليفالند حقيبة •
ظهر لكل طالب .ستساعد حقيبة الظهر عىل حامية الجهاز من التلف.

إرشادات املنطقة التعليمية يف مقاطعة كليفالند
عند استخدام أي تقنية  ،سواء يف املدرسة أو يف املنزل  ،يجب عىل الطالب:
مسؤول وآم ًنا ألي أداة تقنية.
ً
• كن مستخد ًما
• ادعم اآلخرين من خالل التحيل باالحرتام يف التحدث إليهم والعمل معه.
• عدم بدء أو املشاركة يف التنمر عرب اإلنرتنت  ،مبا يف ذلك إعادة توجيه الرسائل ودعم اآلخرين الذين ينخرطون يف إجراءات غري مناسبة.
شخصا بالغًا إذا شعر الطالب بعدم األمان أو عدم الراحة عرب اإلنرتنت أو رأى صديقًا غري آمن أو جعل اآلخرين يشعرون بعدم االرتياح.
• أبلغ ً
• استخدم التكنولوجيا حسب توجيهات املعلمني وألغراض التعلم.
• كن دامئًا مسؤوالً عن أمان الجهاز.
• الحفاظ عىل سالمتهم وزمالئهم الطالب من خالل:
 عدم إعطاء معلومات شخصية عرب اإلنرتنت. حامية كلامت املرور والوصول إىل املعلومات. الحامية من التنمر اإللكرتوين.• االئتامن امللكية الفكرية لآلخرين عند استخدامها يف العمل املدريس.
• فكر بشكل نقدي يف املعلومات املوجودة عىل اإلنرتنت لتحديد موثوقية تلك املعلومات.
• تحدث إىل معلم أو شخص بالغ آخر إذا:
 هناك حاجة للمساعدة عرب اإلنرتنت. يأيت الطالب عرب مواقع غري مناسبة. شخص ما يكتب شيئًا يسبب عدم الراحة أو يطلب معلومات خاصة. -إن رفاهية الطالب اآلخرين يف املدرسة مهددة.
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• استخدم التكنولوجيا فقط أثناء اختبار املوقف الذي سمح به املعلم أو املراقب .قد تتم مصادرة أي استخدام غري معتمد للجهاز أثناء االختبار وقد تتأثر نتيجة االختبار سلبًا.
• التقاط الصور وتسجيل الصوت أو الفيديو فقط عندما يكون جز ًءا من فصل درايس أو درس.
• الحصول عىل إذن من األفراد املعنيني قبل التقاط الصور  /مقاطع الفيديو أو تسجيل الصوت.
• الحصول عىل إذن كتايب من األفراد املعنيني قبل نرش أو إرسال الصور أو الصوت أو الفيديو إىل أي شخص آخر أو إىل أي مساحة عىل اإلنرتنت.

أمان وسالمة االنرتنت
تأخذ املنطقة التعليمية يف مقاطعة كليفالند خصوصية بيانات الطالب عىل محمل الجد  ،وفقًا لقانون حامية خصوصية األطفال عىل اإلنرتنت
لذلك  ،نفذت املنطقة التعليمية يف مقاطعة كليفالند إجراءات اإلنرتنت التي تتناول:
• وصول القارصين إىل أمور غري مناسبة عىل اإلنرتنت.
• سالمة وأمن القارصين عند استخدام الربيد اإللكرتوين ولوحات املناقشة وغريها من أشكال االتصاالت الرقمية
• الوصول غري املرصح به  ،مبا يف ذلك «القرصنة و  /أو» كرس السجن «وغريها من األنشطة غري القانونية األخرى من قبل القارصين عىل األنرتنت
• إجراءات تقييد وصول القارصين إىل مواد ضارة وغري مناسبة.

استبدال الجهاز الرقمي
 الحادث األول :سيتم توفري جهاز ثان من قبل الحي دون الحاجة إىل دفع رسوم الحادث الثاين :ستطلب املنطقة التعليمية من الطالب وويل األمر حضور ندوة عرب اإلنرتنت حول رعاية الجهاز أو دفع رسوم قدرها  50دوال ًرا مقابل الجهاز الحادث الثالث :سوف تتطلب املنطقة التدخل الستبدال الجهاز الرابع من فريق دعم املدرسة .سيويص فريق دعم املدرسة بأفضل نهج لدعم الطالب واألرسة بإمكانية الوصولإىل جهاز  ،والذي قد يشمل استخدام الجهاز داخل املدرسة فقط أو رشاء جهاز.
 استثناء :يف حالة تلف الجهاز  ،وتقرر أنه تم أتالف وتخريب الجهاز للتلف عمدا ً  ،يكون الطالب مسؤوالً عن التكلفة الكاملة للجهاز.*سيتم تحديد الرضر املتعمد من قبل إدارة مبنى املدرسة .تتضمن أمثلة الرضر املتعمد  ،عىل سبيل املثال ال الحرص:
 رمي الكمبيوتر املحمول عىل األرض الدوس عىل حاسوبك املحمول  /ركل حاسوبك املحمول وضع الكمبيوتر املحمول تحت املاء إذا كان هناك تأخري يف توفري جهاز بديل  ،فالرجاء العمل مع إدارة مدرستك للحصول عىل طريقة بديلة حتى يتم توفري جهاز آخر.• يتم إعفاء األجهزة املرسوقة من رسوم االستبدال إذا تم تقديم رقم تقرير الرشطة إىل إدارة املدرسة.
• استبدال امللحقات  ،مثل أسالك الكهرباء ولوحات املفاتيح
 املرة األوىل :سيتم استبدال امللحق دون مقابل للحادث األول خالل العام الدرايس -املرة الثانية :سيتم فرض رسوم قدرها  10دوالرات أمريكية عىل عمليات االستبدال الالحقة
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مسؤوليات الطالب
سيلتزم الطالب باالستخدام املقبول يف املنطقة وأمان اإلنرتنت لسياسة الطالب ومدونة قواعد سلوك الطالب:
• االتصال باملسؤول بشأن أي مشكلة أمنية يواجهونها ،
• مراقبة جميع األنشطة عىل حساب (حسابات) مدرستهم ،
• يتم دامئًا إغالق وتأمني أجهزتهم بعد استخدامها لحامية عملهم ومعلوماتهم ،
• اإلبالغ عن محتوى رقمي يحتوي عىل لغة غري الئقة أو مسيئة  ،وموضوع مشكوك فيه  ،و  /أو تسلط عرب اإلنرتنت إىل مدرس أو مسؤول يف املدرسة ،
• إعادة الجهاز عند االنسحاب من حي أو بناء عىل طلب من إدارة املدرسة

مسؤوليات أواياء األمور  /مقدم الرعاية
• *تحدث إىل أطفالك عن القيم واملعايري التي يجب أن يتبعها أطفالك يف استخدام اإلنرتنت متا ًما كام تفعل عند استخدام جميع مصادر معلومات الوسائط
مثل التلفزيون والهواتف واألفالم والراديو.
• كن مشاركًا نشطًا بشكل متزايد من خالل مطالبة طفلك  /أطفالك بإظهار املواقع التي يتنقلون إليها و  /أو التطبيقات التي يتم استخدامها وكيفية عملها.
• تأكد من أن األشقاء وأفراد األرسة اآلخرين ال يستخدمون الجهاز لالستخدام الشخيص.
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