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 اتفاقية االستخدام المسؤول
 

 

 المسؤولين.سوف استخدم فقط األجهزة التي سمح لّي باستخدامها ُمّدرسي أو أحد الكبار  •

 سوف استخدم األجهزة عندما يطلب مني ُمّدرسي أو أحد الكبار المسؤولين ذلك. •

ام.  •  سأتعامل مع كافة األجهزة باحتر

 لن أقوم أبًدا بإزالة أي برامج تم تثبيتها من قبل المدرسة مالم تقدم المدرسة إذن كتابي للقيام بذلك. •

 

 مدرستي.سوف اتبع كافة اإلرشادات الموضحة من قبل  •

 سأحافظ على بقاء كافة أسماء المستخدم وكلمات المرور آمنة وخاصة. •

سوف استخدم فقط تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بي )أو تلك المقدمة لّي من ُمّدرسي( ولن أشاركها  •

 أبًدا مع أي شخص آخر.

 ء. إذا كنت استخدم جهاز مشترك، فسوف اتأكد من تسجيل الخروج من حسابي، عند االنتها •

•  . ن رسي أو أحد الكبار المسؤولي 
ّ
 سوف أقوم بالوصول إىل التطبيقات ومواقع الويب بإذن من ُمد

 سوف استخدم األلقاب واألفاتار بشكل مناسب لحماية هويتي، عند الضرورة.  •

 

 سأحافظ على المعلومات الشخصية الخاصة بنفسي أو باآلخرين خاصة. •

 بإذن. سوف أشارك فقط الصور/الفيديوهات/الملفات •

 لن أقوم بالتقاط صور أو فيديوهات ألي شخص آخر بدون إذن واضح أو صريح منهم. •

 سأفكر )صحيح، مفيد، ملهم، ضروري، لطيف( قبل أن أقوم بالنشر/اإلرسال. •

 سأتحلى باالحترام والمسؤولية في جميع األوقات. •

 سأتواصل فقط مع أولئك المشاركين في تعلمي/رعايتي. •

 اركة المعلومات التي تخص تعليمي.سأقوم بتوزيع أو مش •

ن قبل النقر، إذا كنت غت  متأكد بشأن االرتباط  • رسي أو أحد الكبار المسؤولي 
ّ
سأطلب المساعدة من ُمد

ء مثت  للشك عىل جهازي.  ي
ي أو أي س 

ونن يد اإللكتر ي "رسالة منبثقة" أو التر  التشعبر

 آمن.لن أقوم بفتح الملفات مالم اعرف من أرسلها وأنها من مصدر  •

 لن أرد على أو أقوم بإعادة توجيه الرسائل أو رسائل البريد اإللكتروني التي تبدو مثيرة للشك. •

 لن أقوم بنشر أو تنزيل البرامج الضارة عن علم. •

 

اإلنترنت سوف أتأكد أن أعضاء أسرتي على علم متى يتم تصوير دروس التعليم المباشرة عبر  •

 المعتمدة على الفيديو.

 سوف استخدم المكان والخلفية المناسبة عند استخدام اإلنترنت. •

افهم أنه إذا كنت أشعر باحتياجي لمغادرة االجتماع، أو أن أحد أفراد أسرتي يود أن أغادر االجتماع،  •

 فإنه بإمكاني فعل ذلك في أي وقت.

يجعل ولي أمري/موفر الرعاية الخاص بي ال يشعر إذا كنت أرى أو اسمع شيئًا ما يجعلني أو  •

 باالرتياح، فسوف أخبر ُمّدرسي أو عضو آخر من العاملين بالمدرسة، على الفور.

  سوف اتأكد من أنني "أغلقت" أو "غادرت" االجتماع عندما انتهي منه. •

استخدام 
 األجهزة

الحفاظ على 
سالمتي 

 وأمني

أن أكون 
مواطنًا 

إلكترونيًا 
 جيًدا

دروس 
التعليم 

المباشرة 
عبر 

 اإلنترنت
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 سوف أقوم بإيقاف تشغيل اإلخطارات أو الرسائل المنبثقة التي قد تظهر على شاشتي. •

ي ذلك.  •
ي المناقشات إذا طلب مبن

ن
 سوف استخدم وظيفة "رفع اليدين" للمساهمة ف

في أي اجتماع فيديو أو صوتي، سأتبع التعليمات المقدمة من قبل ُمّدرسي أو أحد الكبار المسؤولين عن  •

 كتم صوت مايكروفوني أو إيقاف تشغيل الكاميرا الخاصة بي.

 

ل ز ي المنز
ز

 مشاركة الجهاز ف
     

أو مصادر تعليمية مدرسية أخرى عبر اإلنترنت على جهاز مشترك في منزلك، مثل  365تصل إلى مايكروسوفت إذا كنت 

 الهاتف الذكي او اآليباد/الجهاز اللوحي أو جهاز سطح المكتب/جهاز الكمبيوتر المحمول:

 

 تحكم دائًما في الوصول إلى الجهاز بكلمة مرور أو رمز مرور آمن.  •

إيدج أو كروم أو سفاري أو  -باستخدام متصفح موصى به  365قم بالوصول إلى مايكروسوفت  •

 فايرفوكس. 

 الخاصة بالمتصفح الخاص بك.  حفظ كلمة المرور بالنسبة لألمن المضاف، قم بإيقاف تشغيل •

تأكد من تسجيل الخروج و/أو ترك المتصفح الخاص بك عندما تتوقف عن العمل في مايكروسوفت  •

365. 

 تأكد من قفل/إيقاف تشغيل الجهاز عند عدم االستخدام. •

 

 مصادر السالمة الرقمية
 

 
 
 
 
 
 

 https://www.thinkuknow.co.uk  https://5rightsfoundation.com https://www.saferinternet.org.uk 
 
 

ي الصفحة يرجى استكمال المنوذج ا
ز

 وإعادته للمدرسة 3لموجود ف
 
 
 
  

https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/360000051065-How-to-turn-off-the-built-in-password-manager-in-your-browser
https://www.thinkuknow.co.uk/
https://5rightsfoundation.com/
https://www.saferinternet.org.uk/
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Responsible Use Agreement 

 اتفاقية االستخدام المسؤول
 

Learner Agreement 

 اتافقية المتعلم

I agree to abide by the terms of this agreement 

ي هذه االتفاقية
وط الواردة فن ام بالش  ن  أوافق عىل االلتر

Name 

 االسم

 

Key Adult Group / 

Class 

مجموعة الكبار الرئيسية / 

 الدرس

 

Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاري    خ

 

 

Parent/Carer 

Agreement 

اتفاقية ولي األمر/موفر 

 الرعاية

I agree to my child accessing appropriate digital resources in line with the 

terms of this agreement 

ي هذه أوافق عىل وصول 
وط الواردة فن طفىلي إىل المصادر الرقمية المناسبة فيما يتماس  مع الش 

 االتفاقية

Name 

 االسم

 

Signature 

 التوقيع

 

Date 

 التاري    خ

 

 


