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	سیاسة اإلستخدام المقبول للخدمات اإللكترونیة للطالب
	  

اإلمكانیات لدعم المناھج وتعلیم تقدرفي القیمة التربویة للخدمات اإللكترونیة وؤمن بقوة تالمنطقة التعلیمیة المستقلة للمدارس في ھیوستن 
 واالتصاالت .  اتواالبتكار  الموارد إستخدامالطالب عن طریق تسھیل 

المعلومات. وینبغي  مصادر ستكشاف اآلالف من المكتبات وقواعد البیانات، والمتاحف، وغیرھا منإ شبكة اإلنترنت یتیح للطالبام دإستخأن  
 أو   یمكن الوصول إلیھا عبر شبكة اإلنترنت قد تحتوي على مواد غیر مناسبة أو غیر دقیقة التي أن تكون العائالت على علم بأن بعض المواد

 لطالبا قد یستطیعلكن  ، ستخدام الموارد اإللكترونیة لألھداف التربویة البناءةإالمدرسة ھي  ھدفبالرغم من أن . مخالفةتكون أن  مكانیةإ
 دمات اإللكترونیة في شكلأن الفوائد التي تعود على الطالب من الخیمیة لالمنطقة التع عتقدتولوصول إلى مواد أخرى. أیجاد طرق ل

 التيالمعاییرعن تحدید ر ھم المسؤولین وأولیاء األمو فأن األباء  لكن في نھایة المطاف . المساوئ زتتجاوالتعاون معلومات وفرص مصادرلل
ترفض تدعم وتحترم حق كل أسرة أن  المنطقة التعلیمیة فإن   ستخدام وسائل اإلعالم ومصادر المعلومات. ولذلكإعند إتباعھاأبنائھم  یجب على

 ) (انظر أدناهالى مدیر المرسة  " اإلعفاء  " إستمارة  لطالب من خالل تقدیمالخدمات اإللكترونیة ل

أن  . المصادرھذه في علیھا  غراض التعلیمیة المنصوصاأل یجب أن یقوم االطالب المصرح لة باستخدام مصادر المعلومات بما یتفق مع
من أن تستخدم بطریقة  یجبستكمال األنشطة التعلیمیة وإ لطالب فيمساعدة ال ھو) HISDللمنطقة التعلیمیة (ستخدام الخدمات اإللكترونیة إ

بأحكام اإللتزام على جمیع الطالب المستخدمین لھذة الخدمة  ویجب المنطقة التعلیمیة.   مع سیاسات نسجمتو تعزز الخبرات التعلیمیةشانھا 
تصال إ یكون فیة ھذه السیاسة في أي وقت یتم إتباع یجب أنو میةالمنطقة التعلی ستخدام شبكةإ ستمرارإلكشرط ھذة  ستخدام المقبولاإلسیاسة 

على أي نشاط للمستخدم  بالحق في مراقبة المنطقة التعلیمیة تحتفظوعبر أي جھاز إلكتروني.  لمنطقة التعلیمیةا في شبكة سلكیة أو السلكیةب
 الشبكةذلك  ، بما فيالمنطقة التعلیمیة  ممتلكات استخدامبخصوصیة المتعلقة للقع توّ  ايیكون لدى المستخدمین ال یجب أن ونترنت. إلا
 .غرف الدردشة، والبرید اإللكترونيفي واألحادیث  والنص الوصول إلى اإلنترنت والملفاتو

ً : سالمة اإلنترنت وتنفیذ سیاسة یتطلب من المنطقة التعلیمیة المستقلة للمدارس في ھیوستن إعتماد  ) CIPA لقانون حمایة أطفال اإلنترنت ( وفقا
 (ب) سالمة وأمن  ّصر) الى المواقع الغیر مالئمة على شبكة اإلنترنت(القُ  السالمة على اإلنترنت وتتناول ما یلي: (أ)  مسألة وصول األطفال

) الوصول غیر االتصاالت اإللكترونیة المباشرة. (جأشكال ستخدام البرید اإللكتروني، وغرف الدردشة، وغیرھا من إّصر) عند (القُ  األطفال
على االنترنت. (د) الكشف  ّصر)األطفال(القُ واألنشطة األخرى غیر المشروعة التي یرتكبھا   بما في ذلك ما یسمى ب "القرصنة"  المصرح بھ

ّصر) الى (القُ  األطفالوصول  التي تحد من تدابیر التخاذ إ و (ه)باألطفال   ستخدام ونشر المعلومات الشخصیة المتعلقةإغیر المصرح بھ و
على  والسلوك المناسب البلطجة اإللكترونیة ن أبش الطالب تعلیمأن تقوم بأن كل مدرسة یجب فوعالوة على ذلك،   المواد المضرة بھم. 

 .ذات الحزمة العریضة كما ھو مطلوب من قبل قانون تحسین البیانات وشبكات التواصل اإلجتماعي   نترنتإلا

برنامج حظر وتقیید الوصول إلى مواقع اإلنترنت التي تحتوي  )HISDلمستقلة للمدارس في ھیوستن(لقد نفذت المنطقة التعلیمیة ا .1
إلى أقصى حد وسنة من العمر  18، والتصویر الفاحش، أو غیرھا من المواد الضارة للقاصرین من دون سن  على المواد اإلباحیة

أخرى من التواصل مثل البرید اإللكتروني وغرف الدردشة، ومواقع ستخدم شبكتھا. ینطبق ھذا التحكم أیضا على أشكال إ عند ممكن
لة  ، وال یزال ھناك خطر قد یتعرض مضمونالشبكات االجتماعیة، والرسائل الفوریة، وما شابھ ذلك. ومع ذلك ال یوجد برنامج  

 موقع أو رسالة تحتوي على ھذه المواد. من خالل المستخدم 

 ستخدامات الكمبیوتر الذي تجري خارج شبكة المنطقة التعلیمیة. إاإلشراف ومراقبة جمیع  ولي أمر الطالب  ھو المسؤول عن .2

بما في ذلك االسم وعنوان المنزل ورقم الھاتف، والصور وما شابھ ذلك على   یجب على الطالب عدم الكشف المعلومات الشخصیة  .3
 .الجمھوریطلع علیة  ان  یحبذونال  أو إرسال أي شيء  عرض أو حفظ شبكة اإلنترنت. وینصح الطالب بعدم 

 علیة عن طریق شبكة اإلنترنت. تعرفیتم ال یجب على الطالب عدم اإلجتماع شخصیاً مع أي شخص   .4

 یكون المستخدم مسؤوال شخصیاً عن أفعالھ عند إستخدام موارد الكمبیوتر في المدرسة. .5

المنطقة التعلیمیة  سیاساتوستخدام المقبول، اإلسیاسة وواعد السلوك  یجب على الطالب اإللتزام بجمیع القوانین واللوائح، وقانون ق  .6
)HISD( .األمنیة األخرى ذات الصلة 
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تحادي الذي یحمي خصوصیة سجالت الطالب التعلیمیة  إل) ھوالقانون ا FERPA (لألسرة  قانون الحقوق التعلیمیة والخصوصیة :الخصوصیة
    ولیاء األمور أو الطالب المؤھلین  فحص ومراجعة السجالت التعلیمیة للطالب التي تحتفظ بھا المدرسة.ألیحق   FERPA قانون  بموجب. 
بوابة المنطقة التعلیمیة الخاصة  عبر اإلنترنت من خالل  التعلیمیة الطالب یمكن للطالب وأولیاء األمور المؤھلین عرض بعض سجالت و
ستخدام إمن خالل وأولیاء األمور والطالب  علىالیھا  الوصولویقتصرجمیع الوسائل المتاحة واسطةمحمیّة ب السجالت الطالب. ھذةالوالد وب

 .أسماء المستخدمین وكلمات المرور

لیمیة. لمتابعة األنشطة التع المنطقة التعلیمیة قد یستخدم طالب المنطقة التعلیمیة الشبكة والخدمات اإللكترونیة التي تقدمھا :مقبولةال األفعال
مصادراإلنترنت یمكن أن توفر معلومات تربویة قیّمة. ومن المتوقع من الطالب أن یتم إتباع قواعد األداب المقبولة سوف یتعلم الطالب كیف أن 

 :یقتصر علیھا) ال ولكن( . وتشمل ھذه القواعد، على ما یلي

•  ً ً  كن مھذبا   مخالفة.  رأوصو عرض رسائلتال ترسل أو و. ومحترما

الوصول إلى  وینبغي عدم في اإلتصاالتلغة غیر مھذبة بدون إنتھاك أو إساءة أو و تصالإلأنواع ا جمیعة المناسبة في ستخدام اللغإ •
 المدرسي.سلوك المع قواعد  تنسجمالمواد التي ال

 .الھواتفعناوین وأرقام الوكلمات السر و مإسم المستخد المعلومات الشخصیة مثل سریة  الحفاظ على  •

 .تعلیمیة فقطالألغراض لات اإللكترونیة ستخدام الخدمإ •

 .ویتم اإلبالغ عنةعلى الفور اإلتصال  قطع إ، المقبولستخدام اإلجھتك المواد التي تنتھك قواعد إذا وا •

 للمساءلة داستعدا على ُكن. )  HISD(تقدمھا المنطقة التعلیمیة التي اإللكترونیة للخدمات غیرالمقبول اإلستخدام یحظر :مقبولة الغیر األفعال 
 غیر االستخدام على المفروضة العقوبات"  أدناه الفقرة إلى باإلضافة. المقبول اإلستخدام سیاسة إذا تم إنتھاك اإلمتیازات فقدان وعن أفعالك عن

 غیر ستخدامإلا شكلت التي تشمل األفعال. اإلنتھاكات قواعد سلوك الطالب في المنطقة التعلیمیة سوف یتعامل مع عواقب  أن قانون " المقبول 
  :علیھا تقتصر ال ولكن ،على مایلي مقبولال

 .أوعملھم اآلخرین باألشخاص الضرر إللحاق الحاسوب جھاز تستخدم ال •

 .األشكال من شكل بأي الشبكة أو بجھازالحاسوب تلحق األذى ال •

 تھدف التي الضوابط تغییرأي ذلك في بما  مجانیة أو مج مشتركة ابرامج أو إضافة بر تنصیب طریق عن الشبكة تشغیل مع تتداخلال  •
 ة للمنطقة التعلیمیة. فتراضیاإلالكمبیوتر صورة تغییر أو اإلنترنت على السالمة توفیر إلى

 .القانون علیھ یعاقب إجرامي نشاط أي في المشاركة وعدم النشر حقوق قوانین نتھكت ال    •

 .أوصور جارحة  رسائل عرضت أو ترسل أوالتشاھد  •

 .حسابك بإستخام شخصألي  وال تسمح  آخر شخص مع ) لجھاز الحاسوب السر المرور( كلمة ف تكش ال •

 .الشخصیة البیانات ذلك في بما ، الزمالء األخرینرقام الطالب  وأین والشخصي  أو رقم الھاتف وال عناو عنوانك عن تكشفال   •

 .ةیالطباع قدرةال أو القرص مساحة مثل المحدودة المواردتھدر ال  •

 .السیاسیة الحمالت أو  تجاریةال مشاریعالعروض وال اإلعالنات و توزیعب تقوم  ال •

 .آلخرینعلى ملفات وإعمال ا تعدىت ال •

 البرید وال   الفیروسات شرتن الو المصدر مجھولةال اإللكتروني البرید مواقع وال تستخدم ،الداخلیة أو الخارجیة  "القرصنة"تتابع  ال  •
 .مناسبة غیرال مواد إلى الوصول محاولة وال  المزعج
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 الخدماتیستخدم  أن لطفلكترغب  ال كنت إذا. المتاحة اإللكترونیة الخدمات جمیع إلىالمنطقة التعلیمیة الوصول  طالب جمیعیسمح ل
 .حجب اإلستخدام  وسیتم إستمارة اإلعفاء  وإرسال تعبئة یرجى اإللكترونیة،

 ستخدامإلا وءس  .استخدامھ إساءة تم ما إذا إلغاءة وسیتم ، حق ولیس إمتیاز ھو كترونیةلاإل الشبكة دامستخإن أ: غیرالمناسب اإلستخدام عقوبات
 أو الطرد، أو یقتعلال ذلك في بما ،ةقانونی أو تأدیبیة إجراءات إلى أیضا یؤدي قدللمنطقة التعلیمیة  تكنولوجیاال موارد تخریب أو تلف أو

.الحكومیة اتالسلط قبل من الجنائیة المالحقة  

 أضرار أو خسائر أو مطالبات أي عن مسؤولةال ولیست المقدمة الخدمات نوعیة بشأن ضمانات أیة تقدم ال ) HISDالمنطقة التعلیمیة (: تنویة
 حاتتصری  ناتجة عن إستخدامة للشبكة. تھمة أیةوسیتحمل المستخدم  . شبكتھا ستخدامإ عن الناشئة لتزاماتإل عن غیرھا أو تكالیف أو

 .التعلیم مجلس أعضاء أو موظفیھا الوالمنطقة التعلیمیة  نظر وجھة تمثل وال  الفردیة ةنظر وجھةعن تعبر ھي اإلنترنت شبكة على المستخدم

 .المقبول االستخدام سیاسة مع لتتوافق موافقة أن توقیع الطالب وأولیاء األمورعلى قانون قواعد سلوك الطالب یمثل 

	


