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للطالب اإللكترونية للخدمات المقبول اإلستخدام سياسة  
  

اإلمكانيات لدعم المناهج وتعليم تقدرفي القيمة التربوية للخدمات اإللكترونية وؤمن بقوة تالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن 

 واالتصاالت .  اتواالبتكار  الموارد إستخدامالطالب عن طريق تسهيل 

المعلومات. وينبغي  مصادر ستكشاف اآلالف من المكتبات وقواعد البيانات، والمتاحف، وغيرها منإ ة اإلنترنت يتيح للطالبشبكام دإستخأن  

 أو   يمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت قد تحتوي على مواد غير مناسبة أو غير دقيقة التي أن تكون العائالت على علم بأن بعض المواد

 لطالبا قد يستطيعلكن  ، ستخدام الموارد اإللكترونية لألهداف التربوية البناءةإالمدرسة هي  هدفبالرغم من أن  .مخالفةأن تكون  مكانيةإ

 دمات اإللكترونية في شكلأن الفوائد التي تعود على الطالب من الخيمية لالمنطقة التع عتقدتولوصول إلى مواد أخرى. طرق ل أيجاد

 التيالمعاييرعن تحديد ر هم المسؤولين وأولياء األمو فأن األباء  لكن في نهاية المطاف . المساوئ زجاوتتمعلومات وفرص التعاون مصادرلل

ترفض تدعم وتحترم حق كل أسرة أن  المنطقة التعليمية فإن   ستخدام وسائل اإلعالم ومصادر المعلومات. ولذلكإعند إتباعهاأبنائهم  يجب على

 ( )انظر أدناهالى مدير المرسة  " اإلعفاء  " إستمارة  الل تقديمالخدمات اإللكترونية للطالب من خ

أن  . المصادرهذه في عليها  غرا  التعليمية المنصوصاأل يجب أن يقوم االطالب المصرح لة باستخدام مصادر المعلومات بما يتفق مع

من أن تستخدم بطريقة  يجبال األنشطة التعليمية وستكمإ مساعدة الطالب فيل هو( HISDللمنطقة التعليمية )ستخدام الخدمات اإللكترونية إ

بأحكام اإللتزام على جميع الطالب المستخدمين لهذة الخدمة  ويجب المنطقة التعليمية.   مع سياسات نسجمتو تعزز الخبرات التعليميةشانها 

تصال إ فيةيكون  هذه السياسة في أي وقت تم إتباعي يجب أنو المنطقة التعليمية ستخدام شبكةإ ستمرارإلكشرط هذة  ستخدام المقبولاإلسياسة 

على أي نشاط للمستخدم  بالحق في مراقبة المنطقة التعليمية تحتفظوعبر أي جهاز إلكتروني.  لمنطقة التعليميةا في شبكة سلكية أو السلكيةب

 الشبكةذلك  ، بما فيلمنطقة التعليمية ا ممتلكات باستخدامخصوصية المتعلقة للقع تو   اييكون لدى المستخدمين ال يجب أن ونترنت. إلا

 .غرف الدردشة، والبريد اإللكترونيفي واألحاديث  والنص الوصول إلى اإلنترنت والملفاتو

يتطلب من المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن إعتماد وتنفيذ سياسة  ( CIPA لقانون حماية أطفال اإلنترنت ) وفقا  : سالمة اإلنترنت

ر( الى المواقع الغير مالئمة على شبكة اإلنترنت)الق   مة على اإلنترنت وتتناول ما يلي  )أ(  مسألة وصول األطفالالسال  )ب( سالمة وأمن  ص 

ر( عند )الق   األطفال االتصاالت اإللكترونية المباشرة. )ج( الوصول غير أشكال ستخدام البريد اإللكتروني، وغرف الدردشة، وغيرها من إص 

ر(األطفال)الق  واألنشطة األخرى غير المشروعة التي يرتكبها   بما في ذلك ما يسمى ب "القرصنة"  ح بهالمصر على االنترنت. )د( الكشف  ص 

ر( الى )الق   األطفالوصول  التي تحد من تدابير التخاذ إ و )ه(باألطفال   ستخدام ونشر المعلومات الشخصية المتعلقةإغير المصرح به و ص 

على  والسلوك المناسب البلطجة اإللكترونية ن أبش الطالب تعليمأن تقوم بأن كل مدرسة يجب فوعالوة على ذلك،   مضرة بهم. المواد ال

 .ذات الحزمة العريضة كما هو مطلوب من قبل قانون تحسين البيانات وشبكات التواصل اإلجتماعي   نترنتإلا

برنامج حظر وتقييد الوصول إلى مواقع اإلنترنت التي تحتوي  (HISDي هيوستن)لقد نفذت المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس ف .1

إلى أقصى حد وسنة من العمر  11، والتصوير الفاحش، أو غيرها من المواد الضارة للقاصرين من دون سن  على المواد اإلباحية

ثل البريد اإللكتروني وغرف الدردشة، ومواقع ستخدم شبكتها. ينطبق هذا التحكم أيضا على أشكال أخرى من التواصل مإ عند ممكن

لة  ، وال يزال هناك خطر قد يتعر  مضمونال يوجد برنامج   الشبكات االجتماعية، والرسائل الفورية، وما شابه ذلك. ومع ذلك

 موقع أو رسالة تحتوي على هذه المواد. من خالل المستخدم 

 ستخدامات الكمبيوتر الذي تجري خارج شبكة المنطقة التعليمية. إة جميع ولي أمر الطالب  هو المسؤول عن اإلشراف ومراقب .2

وما شابه ذلك على  بما في ذلك االسم وعنوان المنزل ورقم الهاتف، والصور  يجب على الطالب عدم الكشف المعلومات الشخصية  .3

 .الجمهوريطلع علية  ان  يحبذونأو إرسال أي شيء  ال  عر  أو حفظ شبكة اإلنترنت. وينصح الطالب بعدم 

 علية عن طريق شبكة اإلنترنت. تعرفيتم ال يجب على الطالب عدم اإلجتماع شخصيا  مع أي شخص   .4

 يكون المستخدم مسؤوال شخصيا  عن أفعاله عند إستخدام موارد الكمبيوتر في المدرسة. .5

المنطقة التعليمية  سياساتوستخدام المقبول، اإلياسة سويجب على الطالب اإللتزام بجميع القوانين واللوائح، وقانون قواعد السلوك    .6

(HISD) .األمنية األخرى ذات الصلة 
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تحادي الذي يحمي خصوصية سجالت الطالب التعليمية  إل( هوالقانون ا FERPA )لألسرة  قانون الحقوق التعليمية والخصوصية :الخصوصية

    ولياء األمور أو الطالب المؤهلين  فحص ومراجعة السجالت التعليمية للطالب التي تحتفظ بها المدرسة.أليحق   FERPA قانون  بموجب. 

بوابة المنطقة التعليمية الخاصة  عبر اإلنترنت من خالل  التعليمية الطالب يمكن للطالب وأولياء األمور المؤهلين عر  بعض سجالت و

ستخدام إمن خالل وأولياء األمور والطالب  علىاليها  الوصولويقتصرجميع الوسائل المتاحة ةمحمي ة بواسط السجالت الطالب. هذةالوالد وب

 .أسماء المستخدمين وكلمات المرور

ليمية. لمتابعة األنشطة التع المنطقة التعليمية قد يستخدم طالب المنطقة التعليمية الشبكة والخدمات اإللكترونية التي تقدمها :مقبولةال األفعال

مصادراإلنترنت يمكن أن توفر معلومات تربوية قي مة. ومن المتوقع من الطالب أن يتم إتباع قواعد األداب المقبولة سوف يتعلم الطالب كيف أن 

 :يقتصر عليها( ال ولكن) . وتشمل هذه القواعد، على ما يلي

   مخالفة.  رأوصو عر  رسائلتال ترسل أو و. ومحترما   كن مهذبا  

 الوصول إلى  وينبغي عدم في اإلتصاالتلغة غير مهذبة بدون إنتهاك أو إساءة أو و تصالإلأنواع ا جميعة المناسبة في ستخدام اللغإ

 المدرسي.سلوك المع قواعد  تنسجمالمواد التي ال

  الهواتفعناوين وأرقام الوكلمات السر و مإسم المستخد المعلومات الشخصية مثل سرية  الحفاظ على. 

 تعليمية فقطالألغرا  لات اإللكترونية ستخدام الخدمإ. 

 ويتم اإلبالغ عنةعلى الفور اإلتصال  قطع إ، المقبولستخدام اإلجهتك المواد التي تنتهك قواعد إذا وا. 

 للمساءلة اداستعد على ك ن. (  HISD)المنطقة التعليمية تقدمها التي اإللكترونية للخدمات غيرالمقبول اإلستخدام يحظر :مقبولة الغير األفعال 

 غير االستخدام على المفروضة العقوبات"  أدناه الفقرة إلى باإلضافة. المقبول اإلستخدام سياسة إذا تم إنتهاك اإلمتيازات فقدان وعن أفعالك عن

 غير ستخدامإلا تشكل التي تشمل األفعال. اإلنتهاكات قواعد سلوك الطالب في المنطقة التعليمية سوف يتعامل مع عواقب  أن قانون " المقبول 

   عليها تقتصر ال ولكن ،على مايلي مقبولال

 عملهمأو اآلخرين باألشخاص الضرر إللحاق الحاسوب جهاز تستخدم ال. 

 األشكال من شكل بأي الشبكة أو بجهازالحاسوب تلحق األذى ال. 

  تهدف التي الضوابط تغييرأي ذلك في بما  يةمجان أو مج مشتركة ابرامج أو إضافة بر تنصيب طريق عن الشبكة تشغيل مع تتداخلال 

 ة للمنطقة التعليمية. فتراضياإلالكمبيوتر صورة تغيير أو اإلنترنت على السالمة توفير إلى

    القانون عليه يعاقب إجرامي نشاط أي في المشاركة وعدم النشر حقوق قوانين نتهكت ال. 

  أوصور جارحة  رسائل عر ت أو ترسل أوالتشاهد. 

 حسابك بإستخام شخصألي  وال تسمح  آخر شخص مع ( لجهاز الحاسوب السر المرور) كلمة كشف ت ال. 

   الشخصية البيانات ذلك في بما ، الزمالء األخرينو  رقام الطالبأين والهاتف وال عناو الشخصي  أو رقم عنوانك عن تكشفال. 

  ةيالطباع قدرةال أو القرص مساحة مثل المحدودة المواردتهدر ال. 

 السياسية الحمالت أو  تجاريةال مشاريعالعرو  وال اإلعالنات و توزيعب تقوم  ال. 

 آلخرينعلى ملفات وإعمال ا تعدىت ال. 

  البريد وال   الفيروسات شرتن الو المصدر مجهولةال اإللكتروني البريد مواقع وال تستخدم ،الداخلية أو الخارجية  "القرصنة"تتابع  ال 

 .مناسبة غيرال مواد إلى الوصول اولةمح وال  المزعج
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 الخدماتيستخدم  أن لطفلكترغب  ال كنت إذا. المتاحة اإللكترونية الخدمات جميع إلىالمنطقة التعليمية الوصول  طالب جميعيسمح ل

 .حجب اإلستخدام  وسيتم إستمارة اإلعفاء  وإرسال تعبئة يرجى اإللكترونية،

 ستخدامإلا سوء  .استخدامه إساءة تم ما إذا إلغاءة وسيتم ، حق وليس إمتياز هو كترونيةلاإل الشبكة ستخدامإن أ: غيرالمناسب اإلستخدام عقوبات

 أو الطرد، أو تعليقال ذلك في بما ،ةقانوني أو تأديبية إجراءات إلى أيضا يؤدي قدللمنطقة التعليمية  تكنولوجياال موارد تخريب أو تلف أو

.الحكومية سلطاتال قبل من الجنائية المالحقة  

 أضرار أو خسائر أو مطالبات أي عن مسؤولةال وليست المقدمة الخدمات نوعية بشأن ضمانات أية تقدم ال ( HISDالمنطقة التعليمية ): تنوية

 تصريحات  ناتجة عن إستخدامة للشبكة. تهمة أيةوسيتحمل المستخدم  . شبكتها ستخدامإ عن الناشئة لتزاماتإل عن غيرها أو تكاليف أو

 .التعليم مجلس أعضاء أو موظفيها الوالمنطقة التعليمية  نظر وجهة تمثل وال  الفردية ةنظر وجهةعن تعبر هي اإلنترنت شبكة على المستخدم

 .المقبول االستخدام سياسة مع لتتوافق موافقة أن توقيع الطالب وأولياء األمورعلى قانون قواعد سلوك الطالب يمثل 

 


