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االستخدام املسؤول للحاسوب احملمول والسلوك الصحيح لإلنترنت

خمسة قواعد للحس السليم ألولياء األمور 

دواعي األمان للطالب وأولياء األمور

وسائل التواصل اإلجتماعي:

ما هو احملضور؟

املتوقع من الطالب إتباع نفس قواعد قانون سلوك الطالب على شبكة االنترنت وكما هو احلال يف 
الفصول الدراسية. 

 االستخدام غير السليم للحاسوب احملمول قد ينتج عنة عقوبات مثل اإلنضبط واحلجز أو اإلستخدام 
احملدود للجهاز.  وحتظر اإلجراءات التالية:

على الرغم من أنة مت حظر برامج التواصل اإلجتماعي يف جميع حواسيب طالب املنطقة التعليمية ،  
يجب على أولياء األمور القيام مبايلي:

إجعل األطفال 
 مسؤولني

)عرضة للمساءلة(

ضع حدود لألشياء. شارك القيم التي 
تؤمن بها.

اإلنتباة. قدوة يف السلوك 
السليم.

عدم إستعمال 
اللغة البذيئة 
أو إرسال 

رسائل التهديد 
اإللكترونية 

مطلقًا.

التفتح الالفتات 
اإلعالنية أو 

برمجة اإلعالنات 
يف املوااقع 
اإللكترونية 

مطلقًا.

التفتح بريد 
إلكتروني إذا كنت 
التعرف املرسل.

عدم ترتيب لقاء 
شخصي مع 

شخص تعرفت 
علية عبر اإلنترنت 

مطلقًا.

عدم إعطاء كلمة 
السرألي شخص 

مطلقًا.

عدم إعطاء 
املعلومات 
الشخصية 

مطلقا.ً

إبحث عن البلطجة 
اإللكترونية، و يتم إبالغ 
املدرسة على الفور إذا 
وجدت دلياًل على ذلك.

حتدث مع طفلك حول 
 digital( الضل الرقمي

footprint( إن وجد، وعن 
جميع املعلومات عن ذلك 

الشخص.

كن على علم مبواقع 
التواصل اإلجتماعي التي 

يستخدمها طفلك.

مراقبة جميع إستخدامات 
التواصل اإلجتماعي.

www.HoustonISD.org/CyberSafety يرجى زيارة 
ملزيد من املعلومات والنصائح ألولياء األمور. 

«   إتباع قوانني التأليف والنشر.
«   إستخدام اللغة املناسبة على االنترنت.

«   أن يجعل الطالب جميع الرسائل والفايالت 
متاحة لطلب أولياء األمور أو املسؤولني أو املعلمني.

«   شأنة شأن الكتاب أواخلزانة فأن احلاسوب 
 .)HISD( احملمول ُملك للمنطقة التعاميية

ويسمح للطالب بإستخدامة فقط للتقدم التعليمي. 
«   للمسؤولني القدرة على فحص حاسوب الطالب 

عن بعد.

«   تجاوز المحضورات.
«   إستخدام إسم  وكلمة سر طالب أخر.

«   مشاركة كلمة السر ) ماعدا أولياء األمور( 
«   حتميل أو تنصيب برامج  لم تتم املوافقة عليها.

«   إستخدام غرف دردشة أو شبكات تواصل 
إجتماعي أو رسائل فورية وصفحات غير معتمدة 

من املدرسة. 
«   الوصول إلى مواد غيرالئقة وغير مقبولة يف 

النظام املدرسي.


