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الصفحة 3

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 3

ملحوظة
مترو ا'بكر ا'درسة الثانوية ("ا'درسة") أجهزة الكمبيوتر ، واTجهزة ا'ملوكة شخصيا أن
الوصول إلى شبكة ا'درسة ، واستخدام شبكة ا'درسة ، والوصول إلى اgنترنت ، وا7لكترونية
نظام ا7تصا7ت و / أو الخدمات عبر اgنترنت (مجتمعة ، "الشبكة") تدعم ا'يل
وتعزيز التعليم ، فض0 عن ا'ساعدة في اgدارة. يجب على جميع الط0ب وأعضاء هيئة التدريس
.موقع في ا'لف قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى خدمات التكنولوجيا واgنترنت AUP أن يكون لديهم نموذج

استخدام موارد التكنولوجيا
.الغرض: تأسيس رؤية ا'درسة والهيكل اTساسي 7ستخدام مصادر التكنولوجيا

ا,ستخدام ا%قبول .1
سيقوم كبير ا'وظفÄ اTكاديميÄ با'درسة أو من ينوب عنه / بها بتنفيذ ومراقبة وتقييم
.موارد الوسائط اgلكترونية Tغراض ا'درسة

Äالغرض من شبكة ا'درسة هو دعم البحث والتعليم داخل وب
.ا'ؤسسات من خ0ل توفير الوصول إلى موارد فريدة وفرصة للعمل التعاوني
يجب أن يكون كل استخدام لÑنترنت والشبكة لدعم التعليم والبحث ويكون
بما يتفق مع اTهداف التعليمية للمدرسة. استخدام شبكات أو حوسبة أخرى
يجب أن تتوافق ا'وارد مع القواعد التي تحكم تلك الشبكات. نقل أي مادة في
؛ هذه FERPA يُحظر انتهاك أي قوانÄ أو لوائح اتحادية أو خاصة بالو7ية وقواعد
تشمل ، على سبيل ا'ثال 7 الحصر ، ا'واد ا'حمية بحقوق الطبع والنشر ، أو ا'واد ا'هددة أو الفاحشة ، أو ا'واد
محمية بسر تجاري. الوصول إلى شبكات الكمبيوتر والشبكات التي تمتلكها أو تديرها
.تخضع ا'درسة للسياسات الداخلية والقوانÄ ا'حلية والو7ئية والفدرالية
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، ا'وارد ا'شتركة. يظهر احترام ا'لكية الفكرية ، ملكية ا'علوماتا7ستخدام ا'قبول هو دائما أخ0قي ويعكس الصدق ويظهر ضبط النفس في استه0ك
آليات أمن الشبكات ، وحقوق الفرد في الخصوصية والتحرر من
.التخويف وا'ضايقة والتمييز واgزعاج غير ا'برر

ستقوم ا'درسة بما يلي في التشغيل ا'ستمر ، فيما يتعلق بأي أجهزة الكمبيوتر
:ا7نتماء إلى ا'درسة والوصول إلى اgنترنت

الحماية .CIPA إجراء حماية تكنولوجي مؤهل ، كما هو مطلوب من قبل .1
تم تصميم التدابير 'نع أو تصفية الوصول إلى اgنترنت من الصور التي: (أ) فاحشة؛
ب) استغ0ل اTطفال في ا'واد اgباحية ؛ أو (ج) ضار بالقاصرين ؛ و)

اgجراءات أو ا'بادئ التوجيهية التي تنص على مراقبة اTنشطة عبر اgنترنت للمستخدمÄ و .2
استخدام تدبير حماية التكنولوجيا ا'ختار للحماية من الوصول من خ0ل
، مثل هذه الحواسيب لتصوير مرئي فاضح أو إباحي أو ضار بالقصر
.CIPA كما تم تعريف هذه ا'صطلحات في

:سيتم تصميم هذه اgجراءات أو اgرشادات من أجل

، توفير 'راقبة أنشطة ا'ستخدمÄ على اgنترنت 'نع قدر اgمكان .1
وصول القاصرين إلى مواد غير 7ئقة على اgنترنت والشبكة العا'ية ؛

تعزيز س0مة وأمن القاصرين عند استخدام البريد اgلكتروني وغرف الدردشة و .2
أشكال أخرى من ا7تصا7ت اgلكترونية ا'باشرة ؛

صفحة 4

سياسة ا,ستخدام ا%قبول صفحة 4

منع الوصول غير ا'صرح به ، بما في ذلك ما يسمى "القرصنة" ، وغيرها غير ا'صرح به .3
أنشطة الُقّصر عبر اgنترنت ؛

منع الكشف غير ا'صرح به واستخدام ونشر الهوية الشخصية .4
معلومات بشأن القاصرين ؛ و

.CIPA تقييد وصول القاصرين إلى ا'واد "الضارة بالقصر" كما تم تعريف هذا ا'صطلح في .5

، بموجب القانون ا7تحادي ، يجب أن يتلقى الط0ب التعليم حول السلوك ا'ناسب عبر اgنترنت
بما في ذلك: (أ) وصول القاصرين إلى مواد غير م0ئمة على اgنترنت ؛ (ب) الس0مة واTمن
، القاصرين أثناء التفاعل مع اTفراد اëخرين على مواقع الشبكات ا7جتماعية ، باستخدام البريد اgلكتروني
غرف الدردشة ، وأشكال أخرى من ا7تصا7ت اgلكترونية ا'باشرة ، والوعي بالتسلط عبر اgنترنت و
استجابة؛ (ج) الوصول غير ا'صرح به (مثل "القرصنة") وغيرها من اTنشطة غير القانونية التي يقوم بها القاصرون
خط؛ (د) الكشف عن ا'علومات الشخصية واستخدامها ونشرها دون إذن
.القصر ؛ (هـ) تدابير تقيد وصول القاصرين إلى ا'واد الضارة بهم

توفر الوصول .2
ستتيح ا'درسة الوصول إلى شبكة ا'درسة ، بما في ذلك اgنترنت ، متاحة
الط0ب وا'وظفÄ حصرا لîغراض التعليمية واgدارية وفي
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.وفقا للقواعد اgدارية
Äالوصول إلى شبكة ا'درسة هو امتياز وليس حًقا. سيطلب من جميع ا'ستخدم
اgقرار باست0م وفهم جميع القواعد اgدارية التي تحكم استخدام الشبكة
وستوافق كتابًة على ا7متثال للقواعد وا'بادئ التوجيهية. عدم ا7متثال للتطبيق
ستؤدي القواعد اgدارية إلى إجراءات تأديبية تتماشى مع سياسات ا'درسة و
.قواعد إدارية تصل إلى وتشمل إنهاء العمل أو طرد الط0ب
انتهاكات القانون قد تؤدي إلى م0حقات جنائية ، فض0 عن إجراءات تأديبية من قبل
.ا'درسة أو الشركات التابعة لها

من أجل تعزيز تجربة التعلم ، يمكن للط0ب إحضار أجهزة كمبيوتر شخصية أو
اTجهزة اTخرى التي تدعم الويب إلى ا'درسة 7ستخدامها في اTنشطة ا'نهجية واTنشطة ال0صفية ("إحضار
كما وافق عليها ا'علم وا'درب و / أو ا'سؤول (أ (" BYOD "أجهزتك الخاصة "أو
يُسمح للط0ب بالوصول إلى الشبكة لـ ، BYOD مسؤول ا'درسة"). وفًقا لـ"
اTنشطة وا'شاريع و / أو ا'هام ا'عتمدة. Tن الشبكة تهدف إلى دعمك
.التقدم التعليمي ، 7 يسمح لك بالوصول إليه ل0ستخدامات الشخصية

تحتفظ ا'درسة بالحق في ا'وافقة على أنواع اTجهزة التي ستسمح بالوصول إليها
شبكة ا7تصال. تخضع ا'وافقة للتغيير وفًقا لتقدير ا'درسة وحدها في أي وقت. الكل
يجب أن تسمح اTجهزة ا'عتمدة بالوصول إلى اgنترنت من خ0ل متصفح ويب يعمل بكامل طاقته و
MHS يجب أن يحدث كل الوصول إلى اgنترنت باستخدام .MHS تكون قادرة على الوصول إلى شبكة
شبكة ا7تصال. 7 يسمح للط0ب باستخدام محو7ت الشبكة الخلوية للوصول إلى
.اgنترنت في أي وقت

.إن استخدام التكنولوجيا الشخصية لتوفير ا'واد التعليمية ليس ضرورة بل امتياز
7 يحق للطالب استخدام الكمبيوتر ا'حمول أو الهاتف ا'حمول أو أي جهاز إلكتروني آخر
أثناء وجوده في ا'درسة. عند إساءة ا7ستخدام ، سيتم سحب ا7متيازات. عند احترام ا7متيازات سوف
تفيد البيئة التعليمية. ستضع ا'درسة قواعد تحكم متى وأين
.يمكن استخدام التكنولوجيا

الصفحة 5

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 5

-7 تقبل ا'درسة أي مسؤولية عن ا'متلكات الشخصية التي يتم إحضارها إلى ا'درسة. شخصيا
يتحمل الطالب مسؤولية أجهزة الكمبيوتر ا'حمولة ا'ملوكة أو اTجهزة اTخرى ا'سروقة أو التالفة
Äوأولياء أمورهم / أولياء أمورهم. إن موظفي تكنولوجيا ا'علومات با'درسة ليسوا مسؤول
gص0ح و / أو صيانة اTجهزة ا'ملوكة للقطاع الخاص. مالك الجهاز هو فقط
.ا'سؤول عن ضمان أن الجهاز في حالة عمل جيدة

ا7لتزام بجميع سياسات ا'درسة و BYOD يجب على الط0ب وأولياء اTمور / اTوصياء ا'شاركÄ في
:سياسة ا7ستخدام ا'قبول. باgضافة إلى

لن يتم استخدام الجهاز في ا'مرات أو الحمامات أو مواقف السيارات إ7 إذا .1
يوجه مسؤول ا'درسة بخ0ف ذلك. يحظر على الط0ب استخدام الرأس
الهواتف أو سماعات اTذن في ا'مرات والحمامات ومواقف السيارات ما لم يذكر خ0ف ذلك
.من إخراج مسؤول با'درسة

يجب أن يكون الجهاز في الوضع الصامت أثناء وجوده في حرم ا'درسة ما لم خ0ف ذلك .2
.من إخراج مسؤول با'درسة
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7 يجوز استخدام الجهاز للغش أو ا'ساعدة في الغش في ا'هام أو ا7ختبارات أو .3
.أغراض غير تعليمية خ0ل وقت التدريس

7 يجوز استخدام الجهاز لتسجيل أو نقل أو نشر الصور الفوتوغرافية أو الفيديو .4
لشخص أو Tشخاص في الحرم الجامعي أثناء اTنشطة ا'درسية و / أو الساعات ما لم
.يعينه مسؤول ا'درسة كما تسمح به سياسة ا7ستخدام ا'قبول

يجوز استخدام الجهاز فقط للوصول إلى ا'لفات أو مواقع اgنترنت ذات الصلة بـ .5
.ا'ناهج الصفية. غير مسموح باTلعاب غير التعليمية

.يجب على الط0ب ا7متثال لطلب مسؤول ا'درسة gيقاف تشغيل الجهاز .6

:يقر الط0ب ويوافقون على ما يلي

سيتم تطبيق مرشحات شبكة ا'درسة على كل الوصول إلى اgنترنت وينبغي .1
7 يتم التحايل عليها. أي محاولة ل0لتفاف على ا'رشحات هو انتهاك لل
سياسة ا7ستخدام ا'قبول وسوف تعرض ا'ستخدم لفقدان ا7متيازات وا7نضباط و / أو
.اgحالة إلى إنفاذ القانون

يجوز للمدرسة امت0ك وفحص أي جهاز عند موظفي ا'درسة .2
مراقبة أو ا7شتباه بشكل معقول في أن الجهاز يتم استخدامه في انتهاك لهذه القواعد أو
أن البحث مطلوب 7كتشاف أدلة على انتهاك القانون أو مدرسة أخرى
.القواعد ، بما في ذلك على سبيل ا'ثال 7 الحصر سياسة ا7ستخدام ا'قبول

يجب شحن التكنولوجيا الشخصية قبل إحضارها إلى ا'درسة والجهاز .3
.يجب أن تنفد من بطاريتها الخاصة أثناء وجودها في ا'درسة

يبقى الط0ب خاضعÄ لجميع قواعد السلوك ا'درسي اTخرى ومدونة .4
في هذه السياسة إلى ا7نضباط BYOD سلوك. قد يؤدي انتهاك أحكام
بموجب مدونة قواعد السلوك و / أو مصادرة الجهاز. قد يكون الجهاز
مصادرة حتى لو لم يكن الطالب يمتلك الجهاز. اTجهزة ا'صادرة ستكون
أفرج عنه لوالد الطالب عند الطلب. اTجهزة ا'صادرة ستكون
أفرج عنه للطالب عند خدمة العواقب التأديبية أو في
.نهاية العام الدراسي ، أيهما أقرب

الصفحة 6

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 6

استخدام مراقب .3
يجب أ7 يتوقع الط0ب وا'وظفون الخصوصية في استخدامهم للشبكة و / أو
استخدامهم للشبكة gرسال أو استقبال البريد اgلكتروني أو الرسائل اTخرى. ا'حددة
يمكن للموظفÄ مراقبة هذه اgجراءات في أي وقت لضمان ا7ستخدام ا'ناسب للتعليم أو
.اTغراض اgدارية ، للصيانة أو اgص0ح ، أو بدون سبب

إخVء ا%سؤولية .4
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يقبل ا'ستخدمون جميع ا'خاطر ا'صاحبة 7ستخدام الشبكة ، دون استثناء. سوف ا'درسة
لن تكون مسؤو7 عن الخسارة أو الضرر أو اgزعاج أو أي ضرر أو أضرار أخرى ناتجة عن
استخدام شبكة ا'درسة ، بما في ذلك على سبيل ا'ثال 7 الحصر سوء استخدام ا'ستخدم بما في ذلك انتهاكات
قيود حقوق النشر ، أخطاء ا'ستخدمÄ أو اgهمال أو التكاليف و / أو رسوم الخدمة ا'تكبدة
من قبل ا'ستخدمÄ. ا'درسة ليست مسؤولة عن ضمان دقة أو سهولة استخدام أي معلومات
Äي استخدام معT نترنت ، أو م0ءمة الشبكةgا'وجودة على ا.

سيشرف الرئيس اTكاديمي أو من ينوب عنه على شبكة ا'درسة وهو
.السلطة النهائية على أي وجميع جوانب استخدامه
اgشراف على نشر مواد ا'درسة أو الحرم الجامعي أو القسم / القسم على
سوف تكون الشبكة من مسؤولية الرئيس اTكاديمي أو ا'دير أو
.مشرف القسم / القسم أو من ينوب عنه

سيتم استخدام الشبكة فقط لîغراض اgدارية والتعليمية بما يتفق مع
.رسالة ا'درسة وأهدافها

التدريب .5
وتهدف ا'درسة إلى توفير التدريب للموظفÄ والط0ب واgدارة أو
سيجيب ا'علمون على أي أسئلة للمستخدم بخصوص ا7ستخدام الصحيح للشبكة وتقديمها
نسخ من إرشادات ا7ستخدام ا'قبول في ا'درسة للمستخدمÄ. سوف ا'علمÄ وا'ديرين
.التأكيد على ا7ستخدام اTخ0قي 'وارد الشبكة

حقوق النشر .6
Äا7لتزام بقانون حقوق النشر ، واحترام حقوق ا'لكية الفكرية للمؤلف Äيجب على ا'ستخدم
وا'بدعÄ دون استثناء. قد يؤدي انتهاك حقوق التأليف والنشر إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى و
بما في ذلك إنهاء أو طرد الط0ب. قد 7 تكون البرامج أو البيانات ا'حمية بحقوق الطبع والنشر
وضعت على أي شبكة متصلة بالشبكة دون إذن موثق من
صاحب حقوق الطبع والنشر. يجوز فقط للمالك أو اTفراد الذين يأذن لهم ا'الك على وجه التحديد
.تحميل مواد محمية بحقوق الطبع والنشر على الشبكة

الوصول إلى الشبكة .7
:يخضع الوصول إلى الشبكة إلى ما يلي

الصفحة 7

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 7

بموافقة ا'دير أو ا'شرف على القسم أو القسم •
ا'عÄ ، سيتم منح ا'ستخدمÄ حق الوصول ا'ناسب إلى الشبكة وفًقا لهذه السياسة
.وجميع السياسات واللوائح والقانون ا'عمول به

أي من مستخدمي الشبكة الذين تم تحديدهم على أنهم انتهكوا ا'درسة و / أو الحرم الجامعي و / أو •
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ستخضع ا'بادئ التوجيهية أو السياسات أو القانون ل0ستخدام ا'قبول لشبكة القسم / القسم إلى
اgجراءات التأديبية ا'توافقة مع سياسات ا'درسة والقواعد اgدارية حتى و
.بما في ذلك إنهاء العمل أو طرد الط0ب

منسق الشبكة .8
منسق الشبكة (منسق ا'ركز أو من ينوب عنه) لÑلكتروني
:ستقوم شبكة ا7تصا7ت بما يلي

نشر وتطبيق ا'درسة ا'طبقة وكذلك سياسات الجامعة ومقبولة •
استخدام سياسات شبكة ا'درسة

التأكد من أن جميع مستخدمي شبكة ا'درسة يكملون ويوقعون اتفاقية ل0لتزام بها •
سياسات ا'درسة والقواعد اgدارية ا'تعلقة بهذا ا7ستخدام. كل هذه ا7تفاقات ستكون
يحتفظ به منسق ا'وارد البشرية في ا'لف

ضمان توفير جميع ا'وظفÄ ا'شرفÄ على الط0ب الذين يستخدمون شبكة ا'درسة •
التعليم والتدريب مع التركيز على ا7ستخدامات ا'ناسبة لهذه ا'وارد

مراقبة أو فحص أنشطة الشبكة حسب ا7قتضاء لضمان ا7ستخدام السليم لل •
شبكة ا7تصال

وضع حدود لتخزين البيانات وا'علمات التقنية اTخرى 'ستخدمي الشبكة ، مثل •
مطلوب أو حسب توجيهات موظفي التكنولوجيا على مستوى ا'درسة

9. Responsibilit الفردية العضو ا%نشأ
ا,ستخدام ا%قبول 9.1

، اTنشطة الداعمة مباشرة للتعليم والتعلم ، مثل التطوير ا'هني
ا7تصا7ت اgدارية وطلبات ا'نح وإع0نات ا'شاريع الجديدة والطالب
نشر ا'نتج ، مقبولة. إنها السياسة العامة التي يجب أن تكون عليها مرافق شبكة ا'درسة
أن يتم استخدامها بطريقة مسؤولة وفعالة وأخ0قية وقانونية وفًقا للتعليمات
مهمة ا'درسة ، وا7ستخدام ا'قبول وسياسات ا'درسة اTخرى ، والو7ية ا'حلية ا'عمول بها
والقانون (القوانÄ) ا7تحادية. يجب أن يقر أعضاء هيئة التدريس والط0ب من خ0ل التوقيع على فهمهم
السياسة العامة وا'بادئ التوجيهية وموافقتهم على ا7لتزام بهذه السياسات كشرط
.تلقي الوصول إلى الشبكة

معايير ا,ستخدام ا%قبول 9.2

، قد يؤدي عدم ا7لتزام بهذه السياسة وا'عايير في الداخل إلى اتخاذ إجراءات تأديبية
، بما في ذلك إلغاء امتياز الوصول إلى شبكة الجاني من قبل مسؤول الشبكة
.إنهاء العمل وطرد الط0ب

وقد تؤدي إساءة ا7ستخدام ا'تعمدة ، باgضافة إلى اgجراءات التأديبية الخطيرة ، إلى ا'0حقة الجنائية
بموجب القانون ا'عمول به في الو7ية والقانون ا7تحادي. 7 تحاول ا'عايير توضيح كل ما هو مسموح به أو
السلوك ا'حظور من قبل ا'ستخدمÄ ويتطلب تطبيق ا'نطق السليم في ضوء الغرض و

الصفحة 8

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 8
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السياسة العامة للوصول إلى الشبكة واgنترنت. يجب أن يكون ا'سؤول اTكاديمي الرئيسي
السلطة على القرارات ا'تعلقة بقبول ا7ستخدام. وتقع على عاتق ا'ستخدمÄ للبحث
موافقة وتوجيه اgدارة أو هيئة التدريس إذا كان هناك أي سؤال
Äمقبولية استخدام محدد محدد ، ومسؤولية هؤ7ء ا'ديرين أو ا'علم
Äالتماس التوجيه ا'ناسب في حا7ت عدم اليق.

ا%عيار ا`ول 9.2.1

ا7ستخدامات ا'قبولة للشبكة هي أنشطة تدعم التعلم والتعليم. ا'درسة
يشجع مستخدمي الشبكة على تطوير ا7ستخدامات التي تلبي احتياجاتهم الفردية والتي تأخذها
:ا7ستفادة من وظائف الشبكة ، بما في ذلك على سبيل ا'ثال 7 الحصر

قواعد بيانات •
موارد اgنترنت •
ا'ؤتمرات والنشر •

ا%عيار الثاني 9.2.2

:تشمل ا7ستخدامات غير ا'قبولة للشبكة ، على سبيل ا'ثال 7 الحصر ، ما يلي

الوصول إلى ا'واد ا'حمية بكلمة مرور Tي طالب أو موظف ، أو أي ثالث •
.شخص أو كيان

نقل اTلفاظ النابية أو الفحش أو ا7تصا7ت اTخرى بأي شكل أو وسيلة •
، والتي قد تكون مسيئة للمستلم Tي فرد أو مجموعة أو موقع ويب أو مجموعة أخبار
القائمة البريدية أو منتدى مماثل

(تنزيل ا'لفات أو الرسائل أو تخزينها أو طباعتها (نص ، صوت ، رسومات ثابتة أو متحركة •
، أو أي مزيج منها) تكون إباحية أو فاحشة أو تستخدم لغة
اTصوات أو الصور التي تسيء أو تميل إلى تحطيم اëخرين (ا'سؤول ا'عÄ في
يكون لÑدارة السلطة النهائية لتحديد ا'0ءمة على وجه الخصوص
(ظروف

نقل أي مادة تشكل تهديدا لشخص أو مجموعة أو عامة أخرى •
ا'جتمع ، سواء تم نقل هذه ا'واد إلى هذا الشخص الثالث أم 7

نسخ معلومات ا'لكية ، بما في ذلك البرمجيات ، في انتهاك للقانون ا'عمول به و •
سياسات

استخدام الشبكة لتحقيق مكاسب مالية شخصية ، النشاط التجاري ليس نيابة عن •
ا'درسة أو أي نشاط غير قانوني

إرسال أو فتح الشبكة عن علم أو إهمال 7ستقبال •
فيروسات الكمبيوتر والبرامج الضارة اTخرى أو الفشل في فحص ا'لفات التي تم تنزيلها بحثًا عن الفيروسات

محاولة تعمد تدهور أو تعطيل أداء الشبكة (مثل هذه اTعمال ستكون كذلك •
(يُنظر إليه على أنه نشاط إجرامي بموجب القانون ا'عمول به في الو7ية أو القانون الفيدرالي

إعادة نشر ا7تصا7ت الشخصية دون موافقة مسبقة من ا'ؤلف •
"إرسال إع0ن عن ا'نتج أو الضغط السياسي أو الرسائل ا'تسلسلة أو "البريد العشوائي •
ا7ستخدام الشخصي غير ا'رتبط باTغراض التعليمية ، بما في ذلك ممارسة اTلعاب •
، تزييف أو إت0ف البيانات عن علم أو ضرر ، بما في ذلك تغيير الدرجات •

بيانات الحضور ، والبيانات ا'الية ، وما إلى ذلك Tغراض ا'كسب الشخصي أو التخريب
أي استخدام آخر يعتبر غير متسق مع سياسة ا'درسة أو ا'همة الوحيدة •

السلطة التقديرية لرئيس اTكاديمية
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الصفحة 9

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 9

شراء البنود عن طريق رقم بطاقة ا7ئتمان أو شبكة الدفع اgلكترونية اTخرى أو •
إلزام موظف آخر أو طالب أو ا'درسة بالدفع

إرسال أو تلقي رسائل أو معلومات باسم شخص آخر •
، ا'شاركة في أي "دردشة" إلكترونية إ7 إذا كانت Tغراض تعليمية محددة •

Äأذن مقدما وأشرف مباشرة من قبل ا'وظف
الوصول إلى حسابات البريد اgلكتروني الشخصية خارج ا'وقع •
استخدام الشبكة Tي غرض يهدر وقت ا'وظفÄ و / أو الط0ب ، أو •

أن يضيع موارد الشبكة ا'حدودة بما في ذلك على سبيل ا'ثال 7 الحصر مستلزمات الطباعة و
عرض النطاق

ا%عيار الثالث 9.2.3

قد يكون للموظفÄ حسابات بريد إلكتروني خاصة بهم. سيكون ا'علمون بمثابة الرعاة للط0ب الذين يستخدمون
أي حسابات بريد إلكتروني تم إعدادها ل0ستخدام في الفصل الدراسي. حسابات البريد اgلكتروني مؤمنة للتعليم
.أغراض فقط. لن يتم إنشاء حساب طالب فردي ل0ستخدام العام للطالب
7 يتوقع ا'ستخدم الخصوصية في أي اتصال يتم باستخدام الشبكة أو ا'خزنة
على الشبكة ، وتحتفظ شبكة ا'درسة بالحق في الوصول إلى جميع اTجهزة اgلكترونية ومراجعتها
الرسائل ا'رسلة على أي شبكة تقدمها شبكة ا'درسة. الرعاة
ا'سؤول عن توجيه وصول الط0ب إلى اTقسام ا'ناسبة في الشبكة والتأكيد
أن يفهم الط0ب أن إساءة استخدام الشبكة قد تتسبب في فقد حساباتهم و / أو
تواجه إجراءات تأديبية. عند ا7قتضاء ، سيتحمل الرعاة ا'سؤولية عن تدريس
، التقنيات وا'عايير ا'ناسبة للط0ب وشرح قضايا الخصوصية
.التعدي على حق ا'ؤلف واستخدام اTداة وآداب الشبكة

ا%عيار الرابع 9.2.4

سيلتزم جميع ا'ستخدمÄ بقواعد اëداب السائدة ل0ستخدام الصافي ، بما في ذلك قواعد اëداب ا'حددة
إلى موقع ويب أو مجموعة أخبار أو قائمة بريدية أو منتدى آخر ، و7 تنتهك شروط الخدمة
.من أي خدمة أو منتدى

ا%عيار الخامس 9.2.5

7 يجوز استخدام الشبكة Tغراض غير قانونية أو لدعم اTنشطة غير القانونية أو Tي نشاط آخر
نشاط محظور بموجب سياسة ا'درسة أو 7 يتماشى مع مهمة ا'درسة أو أخ0قها
.معايير ا'جتمع

ا%عيار السادس 9.2.6

7 يجوز 'ستخدمي الشبكة استخدام معرّف شبكة أو بريد إلكتروني أو كلمة مرور لشخص آخر أو مشاركتهما
.تملكها مع اëخرين

سرية كلمة ا%رور

كل فرد مسؤول عن سرية كلمة مروره الشخصية أو أي منها
كلمة ا'رور ا'خصصة له / لها لغرض إنجاز مهمة وظيفية محددة. ال
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.سيكون الفرد مسؤو7ً عن خرق اTمان الناتج عن مشاركة كلمات ا'رور
ستتعاون ا'درسة بشكل كامل مع ا'سؤولÄ ا'حليÄ أو الو7ئيÄ أو الفيدراليÄ في أي تحقيق
بشأن أو فيما يتعلق بأي إساءة استخدام لكلمة ا'رور ، مثل استخدامها للدخول إلى البرنامج
لغرض وحيد هو الحصول على معلومات سرية أو تغيير البيانات أو وضع بيانات خاطئة

الصفحة 10

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 10

ا'علومات أو البيانات في الشبكة أو تفعل الشيء نفسه عبر اgنترنت. قد ا'درسة
تقييد أو تعليق أو إلغاء وصول مستخدم الشبكة إلى شبكة ا'درسة عند ا7نتهاك
أو إساءة استخدام أي كلمة مرور ، أو اتخاذ إجراء تأديبي يصل إلى ويتضمن إنهاء
.توظيف أو طرد الطالب

ا%عيار السابع 9.2.7

.سيحتفظ مستخدمو الشبكة با'علومات اgلكترونية وفًقا للمبادئ التوجيهية ا'عمول بها

ا%عيار الثامن 9.2.8

7 يجوز 'ستخدمي الشبكة تحميل برامج إلى شبكة ا'درسة أو تنزيلها وتثبيتها
.برامج من مصادر اgنترنت دون إذن مناسب

ا%عيار التاسع 9.2.9

.7 يجوز 'ستخدمي الشبكة إحضار ا'واد ا'حظورة عن قصد إلى شبكة ا'درسة

(ا%عيار العاشر (السVمة الشخصية 9.2.10

.لن ينشر مستخدمو الشبكة معلومات اتصال شخصية عن أنفسهم أو عن أشخاص آخرين
تتضمن معلومات ا7تصال الشخصية العنوان الشخصي وأرقام الهاتف. مستخدمو الشبكة
ستلتزم بجميع قوانÄ الو7ية والفدرالية وسياسات ا'درسة ا'تعلقة بخصوصية الط0ب
وعائ0تهم ، ولن تسمح 'ثل هذه البيانات بحيازة أي غير مصرح به
.ا'ستعمل

لن يوافق الط0ب على ا7جتماع مع شخص قابلوه عبر اgنترنت. (لن يقوم الط0ب بذلك
.(التواصل عبر اgنترنت مع أي شخص 7 يعرفونه

سيكشف الط0ب على الفور 'علمهم أو موظف ا'درسة اëخر عن أي رسالة يرسلونها
تلقي ما هو غير 7ئق أو يجعلهم يشعرون بعدم ا7رتياح ، أو أي التماس من أي شخص
.للقاء أو تبادل ا'علومات الشخصية أو ا7تصال بأي شكل

قد يخضع ا'ستخدمون الذين ينتهكون هذه ا'عايير gجراءات تأديبية وفًقا
.سياسة ا'درسة و / أو اgجراءات القانونية

ممنوع التخريب .10
أي محاولة ضارة gت0ف أو إت0ف معدات أو مواد ا'درسة أو بيانات مستخدم آخر لـ



5/15/20, 8:38 AMاالست﮲حدام الم;:%﮳ول لس%﮵اسة 6﮴كنولو﮳ح%﮵ا مت.و ال,ل%﮵ة الم%﮳كرة

Page 12 of 21https://translate.googleusercontent.com/translate_f

5613824v3

شبكة ا'درسة أو أي من الوكا7ت أو الشبكات اTخرى ا'تصلة باgنترنت
يحظر. قد تكون محاو7ت متعمدة للتنازل عن أداء الشبكة أو تدهورها أو تعطيلها
يُنظر إليها على أنها انتهاكات لسياسات ا'درسة والقواعد اgدارية ، وربما على أنها جرائم
النشاط بموجب قوانÄ الو7ية والقوانÄ الفيدرالية ا'عمول بها. وهذا يشمل ، على سبيل ا'ثال 7 الحصر ، التحميل
.أو إنشاء فيروسات الكمبيوتر

الصفحة 11

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 11

التزوير ممنوع .11
، تمنع ا'درسة التزوير أو محاولة التزوير لرسائل البريد اgلكتروني. محاو7ت للقراءة
حذف أو نسخ أو تعديل البريد اgلكتروني 'ستخدمي الشبكة اëخرين أو التدخل ا'تعمد مع
،يحظر قدرة مستخدمي الشبكة اëخرين على إرسال / استقبال البريد اgلكتروني. لم يحدث ذلك
.ومع ذلك ، قم بتقييد أو تعديل أي شكل من اTشكال حق ا'درسة في مراقبة ا7ستخدام

تقييد ، إنهاء و / أو إلغاء ا,متيازات .12
يجوز للمدرسة تقييد أو تعليق أو إلغاء وصول مستخدم الشبكة إلى شبكة ا'درسة ، أو
اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى وتشمل إنهاء عمل الطالب أو طرده
.عند مخالفة أي من سياسات ا'درسة أو القواعد اgدارية ا'تعلقة با7ستخدام ا'قبول

تحذير .13
يجب أن يدرك مستخدمو الشبكة وأولياء أمور الط0ب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة ا'درسة ذلك
استخدام الشبكة قد يوفر الوصول إلى شبكات ا7تصا7ت اgلكترونية اTخرى في
.شبكة إلكترونية عا'ية قد تحتوي على مواد غير دقيقة أو محل اعتراض

قضايا السVمة .14
يتم توفير شبكة ا'درسة على أساس "كما هو ، كما هو متاح". ا'درسة 7 تصنع
أي ضمانات سواء كانت صريحة أو ضمنية فيما يتعلق بأي خدمات تقدمها الشبكة
وأي معلومات أو برامج واردة فيها. 7 تضمن ا'درسة أن
الوظائف أو الخدمات التي تؤديها ، أو أن ا'علومات أو البرامج الواردة في
ستلبي الشبكة متطلبات مستخدم الشبكة أو أن الشبكة لن تنقطع أو
.خالية من اTخطاء أو أنه سيتم تصحيح العيوب

اëراء وا'شورة والخدمات وجميع ا'علومات اTخرى التي يعبر عنها مستخدمو الشبكة وا'علومات
مزودي الخدمة ومقدمي الخدمات أو اTفراد اëخرين في الشبكة هم من
مقدمي وليس ا'درسة. 7 يجوز للمستخدمÄ ضمنا Tي شخص أو مجموعة أن
تمثل ا7تصا7ت عبر اgنترنت آراء أو موقف ا'درسة ما لم يكن ذلك
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.وقد تم اعتماد ا7تصال سابقا كمسؤول

ستتعاون ا'درسة بشكل كامل مع ا'سؤولÄ ا'حليÄ أو الو7ئيÄ أو الفيدراليÄ في أي تحقيق
.فيما يتعلق أو إساءة استخدام شبكة ا'درسة

الوصول إلى ا:نترنت .15
Tن التكنولوجيا جزء حيوي من العملية اgدارية والتعليمية
سيتم توفير ا'ناهج الدراسية للمدرسة والط0ب وا'وظفÄ الوصول إلى اgنترنت عند
مناسب. من خ0ل توفير هذا الوصول ، تعتزم ا'درسة تعزيز التميز من خ0ل التيسير
تقاسم ا'وارد وا7بتكار وا7تصال والتعلم والسماح بالوصول إلى ا'وارد
غير متاح من خ0ل الوسائل التقليدية. من خ0ل اgنترنت ، يمكن للط0ب وا'وظفÄ الوصول
:الى اëتى \ الى القادم \ الى الم

ا'صادر ا'رجعية والبحثية ا'تصلة بالشبكات ا'حلية ؛ •

الصفحة 12

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 12

خدمات البريد اgلكتروني العا'ية وا'حلية ؛ •
.ا'علومات واTخبار العا'ية •
البرمجيات الحاسوبية ذات ا'لكية العامة والبرمجة بجميع أنواعها ؛ •
مجموعات نقاش حول مجموعة واسعة من ا'واضيع ؛ و •
كتالوجات ا'كتبة ا'حلية واgقليمية والعامة والو7ئية والوطنية •

Äنترنت فرصة فريدة للط0ب وا'وظفgتوفر إمكانية الوصول إلى ا
ا'ساهمة في حضور ا'درسة على شبكة الويب العا'ية. هذه وسيلة ا7تصال
يوفر فرصة 'شاركة معلومات دقيقة مع ا'جتمع والدولة والعالم
حول ا'ناهج الدراسية والتعليم. هذا ا'ورد بمثابة أداة تعليمية ل
ا'وظفÄ والط0ب ، وسيخضع استخدامه لسياسة ا7ستخدام ا'قبول لÑنترنت. الفشل
قد يؤدي اتباع هذه السياسات أو ا'سؤوليات إلى فقدان ا7متيازات أو غيرها
.التدابير التأديبية

مع الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والناس في جميع أنحاء العالم ، يأتي أيًضا توافر ا'واد ؛
ومع ذلك ، في شبكة عا'ية من ا'ستحيل التحكم في الوصول إلى جميع ا'واد ، والقيمة
ا'علومات والتفاع0ت ا'توفرة على هذه الشبكة العا'ية تفوق ا7حتمال بكثير
.يمكن للمستخدمÄ شراء مواد 7 تتوافق مع اTهداف التعليمية للمدرسة

Äالنهائي Äنترنت على السلوك الصحيح للمستخدمgيعتمد التشغيل السلس لشبكة ا
Äرشادات بحيث يتم توفير الط0ب وا'وظفgيجب ا7لتزام بمبادئ توجيهية صارمة. يتم توفير هذه ا
على علم بمسؤولياتهم عند استخدام اgنترنت. أي انتهاكات لهذه ا'بادئ التوجيهية سوف
إخضاع ا'ستخدم gجراءات تأديبية مناسبة ورفض محتمل للوصول إلى اgنترنت. في
.بشكل عام ، يتطلب هذا استخداًما فعا7ً وأخ0قيًا وقانونيًا 'وارد الشبكة

Tن الوصول إلى الشبكة يوفر اتصا7ت بشبكات الكمبيوتر اTخرى ا'وجودة كلها
في جميع أنحاء العالم ، يجب على ا'ستخدمÄ (وآباء الط0ب ا'ستخدمÄ) أن يفهموا أنه 7
تتحكم ا'درسة أو أي موظف في ا'درسة في محتوى ا'علومات ا'تاحة على
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شبكة ا7تصال. ستبذل ا'درسة كل جهد ممكن 'راقبة وتقييد الوصول الجاهز إلى ا'عروف
ا'واقع ا'رفوضة. 7 تتغاضى ا'درسة عن استخدام مواد مثيرة للجدل أو مسيئة
.و7 يمكن تحميلها مسؤولية هذا ا7ستخدام

قبل الوصول إلى اgنترنت ، سيتلقى الط0ب وا'وظفون تعليمات حول ا7ستخدام ا'ناسب
اgنترنت. باgضافة إلى ذلك ، سيُطلب من اëباء سنويًا التوقيع على نموذج إذن من قبل
.سيتم السماح للط0ب بالوصول

شروط وأحكام ا,ستخدام 15.1

إجراءات ا,ستخدام 15.2

يمكن للموظفÄ الوصول إلى اgنترنت Tغراض تعليمية أو متعلقة بالعمل في أي وقت وفي أي
بطريقة غير مخّلة و7 تتعارض مع أداء اëخر
.مسؤوليات ا'وظف أو ا'وظفÄ اëخرين

سيُسمح للط0ب بالوصول إلى ا'عدات والحصول على الوصول إلى اgنترنت فقط من خ0ل
ا'علمÄ وشريطة أنهم أعادوا نموذج إذن موقعة ل0ستخدام. 7 يجوز للط0ب
الوصول إلى اgنترنت دون إذن ، وهذا الوصول ليس ل0ستخدام العام للطالب ولكن
Tنشطة محددة تتعلق بتعليمهم. يجب أن يشرف على استخدام الط0ب في جميع اTوقات من قبل أ
.موظف

الصفحة 13

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 13

القواعد ا%نظمة لVستخدام 15.3

يعد استخدام اgنترنت امتيازًا وليس حًقا ، وسيؤدي ا7ستخدام غير ا'ناسب إلى اgلغاء
من امتيازات اgنترنت و / أو اgجراءات التأديبية حتى وتشمل إنهاء الخدمة
أو طرد الط0ب. يجب على جميع ا'وظفÄ والط0ب التقيد بالقواعد ا'قبولة بشكل عام
:آداب الشبكة ، بما في ذلك على سبيل ا'ثال 7 الحصر ، ما يلي

.كن مهذبا. 7 تكن مسيئا في الرسائل لüخرين. استخدم دائًما اللغة ا'ناسبة •
يُحظر استخدام اTلفاظ النابية أو النابية أو أي لغة أخرى غير 7ئقة. اTنشطة غير القانونية
.ممنوع منعا باتا

7 يجوز أن تتضمن ا'ستندات رقم الضمان ا7جتماعي لشخص أو أي شخص آخر •
،معلومات يمكن أن تؤدي إلى هوية الشخص أو اëخرين. فمث0
.7 تكشف عن عناوين ا'نزل الشخصية أو أرقام الهواتف لüخرين

لن يتم نشر صور للموظفÄ أو الط0ب (فيديو أو صورة ثابتة) أو مقاطع صوتية. نشر •
الصور وا'علومات الشخصية اTخرى قد تنتهك سياسة ا'درسة أيًضا
.قانون الو7ية والقانون ا7تحادي

لن يتم نشر عمل الطالب اTصلي دون إذن كتابي من الطالب •
.الوالد أو الوصي

7 يتوقع ا'ستخدمون الخصوصية في البريد اgلكتروني. اTشخاص الذين يديرون الشبكة •
الوصول إلى كل البريد. الرسائل ا'تعلقة أو غير القانونية
.سيتم اgب0غ عن اTنشطة إلى السلطات ا'ختصة
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ينبغي افتراض أن جميع ا7تصا7ت وا'علومات التي يمكن الوصول إليها عبر الشبكة •.7 تعطل ا'ستخدمÄ اëخرين أو تضايقهم أو تزعجهم أو تميزهم •
.ملكية خاصة. استشهد دائًما بجميع ا7قتباسات وا'راجع وا'صادر

7 تصل أبًدا إلى معلومات غير مناسبة أو مقيدة ، مثل ا'واد اgباحية أو غيرها •
مواد فاحشة أو معلومات أخرى 7 تتعلق مباشرة باTغراض التعليمية
التي يتم توفير الوصول إليها. تشمل ا'علومات ا'قيدة الفاحشة والتشهيري
مواد غير 7ئقة أو مبتذلة أو بذيئة أو بذيئة ؛ إع0نات ا'نتجات أو الخدمات 7
يسمح للقصر بالقانون ، ا'واد التي يدعم محتواها العنف
و / أو مضايقة اëخرين ؛ وغيرها من ا'واد التي قد تسبب كبيرة
.اgخ0ل بالبيئة اTكاديمية حسب التقدير ا'طلق لÑدارة

، يجب أن تتعلق جميع ا'واد في صفحات ا'درسة على الويب باgدارة والبرامج •
.ا'ناهج الدراسية ، والتعليم ، واTنشطة ا'صرح بها من قبل ا'درسة ، أو إلى ا'درسة

7 يجوز للط0ب و7 للموظفÄ نشر الصفحات الرئيسية الشخصية كجزء من موقع ويب ا'درسة •
أو الصفحات الرئيسية لîفراد أو ا'نظمات اTخرى غير التابعة مباشرة لـ
.مدرسة

التخريب محظور وسيؤدي ، على اTقل ، إلى إلغاء ا7متيازات و •
الحد اTقصى ، إنهاء العمل أو طرد الط0ب. يشمل التخريب
أي محاولة ضارة gلحاق الضرر أو إت0ف بيانات مستخدم آخر أو اgنترنت أو الشبكات اTخرى
ا'تصلة بأي من البنى التحتية لÑنترنت. التخريب يشمل أيضا ، ولكن
7 يقتصر على تحميل أو إنشاء فيروسات الكمبيوتر أو حذفها أو تغييرها
ملفات ا'ستخدم أو التطبيقات اTخرى ، وإزالة الحماية من ا'ناطق ا'حظورة ، أو
.منع الوصول غير ا'صرح به إلى ا'علومات أو التطبيقات أو مناطق الشبكة

، يجب على جميع ا'ستخدمÄ البقاء على الشبكة فقط طا'ا كان ذلك ضروريًا gكمال عملهم •
.بحيث تتاح لîفراد اëخرين فرص متساوية للوصول إلى اgنترنت

• Äسباب بحثية وأكاديمية. 7 يجوز للمستخدمT نترنت فقطgاستخدام ا Äيجب على جميع ا'ستخدم
.استخدام الشبكة لتحقيق مكاسب مالية أو تجارية أو عمليات شراء أو تداول شخصية

.جميع الصفحات ا'وجودة على خادم (خوادم) ا'درسة مملوكة للمدرسة •

الصفحة 14

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 14

• Äا'شرف Äاتبع دائما تعليمات ا'وظف.
7 تشارك كلمات ا'رور. الشخص الوحيد الذي يجب أن يستخدم حسابًا هو الشخص •

.'ن تنتمي
.ا7لتزام بقوانÄ "اTداء العام" ، وليس فقط "ا7ستخدام العادل" لقوانÄ حقوق النشر على صفحات الويب •

تمثل القائمة التالية بعض ا7ستخدامات غير ا'ناسبة التي 7 يسمح بها
:ا'درسة ولكن 7 توجد وسيلة يقصد بها أن تكون هذه القائمة شاملة

.اgع0ن التجاري أو جمع اTموال أو ا7لتماس غير اTخ0قي / غير القانوني •
، الوصول إلى ملف أو موقع ويب يحتوي على صور أو مقاطع فيديو إباحية أو فاحشة •

قصص أو مواد أخرى أو عمل نسخ منها أو توزيعها أو فضحها
.اëخرين لهذه ا'واد

.استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن •
إرسال رسائل أو مواد فاحشة أو بذيئة أو عنصرية أو جنسية أو تحريضية •

.التهديد أو ا7فتراء على اëخرين
.إنشاء و / أو وضع فيروس / دودة الكمبيوتر على الشبكة أو أي محطة عمل •
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إرسال رسائل أو معلومات تحمل اسم شخص آخر أو تحريف •
.مصدر ا'علومات

إرسال أو استقبال رسائل أو معلومات 7 تتوافق مع ا'درسة •
.إجراء رمز أو تشجيع و / أو مساعدة اëخرين على انتهاك هذا الرمز

طلب أو توزيع عناوين أو أرقام هواتف منزلية أو شخصية أخرى •
.معلومات

إرسال رسائل متسلسلة أو ا7نخراط في "البريد العشوائي" (إرسال مزعج أو غير ضروري أو •
(.رسائل غير مرغوب فيها Tعداد كبيرة من الناس

شراء شيء يتطلب رقم بطاقة ائتمان أو شبكة دفع أخرى أو •
.يُلزم الطالب أو ا'درسة بتقديم مدفوعات لطرف آخر

الوصول إلى ا'علومات و / أو محاولة الوصول إليها و / أو تغييرها في مناطق محظورة •
.شبكة ا7تصال

تنزيل أو تحميل أي تطبيقات برمجية بدون إذن من ا'بنى •
.مسؤول الشبكة أو مسؤول الشبكة

.انتهاك حقوق السرية للمستخدمÄ اëخرين على أي شبكة •
عدم اgب0غ عن ا7نتهاكات أو غيرها من الظروف التي قد تتداخل مع ما هو مناسب و •

.ا7ستخدام الفعال 'وارد ا'درسة
.استخدام موارد التكنولوجيا في ا'درسة لخلق التزوير اgلكتروني •
.استخدام ا'اسحات الضوئية Tي غرض بخ0ف اTغراض التجارية ا'درسية أو اTغراض التعليمية •
7 يجوز له الوصول إلى غرف الدردشة إ7 إذا كان مشارًكا في غرفة الدردشة التعليمية أثناء وجودك تحت •

Äإشراف ا'علم (للط0ب) أو موافقة ا'شرف (للموظف).
منع استخدام كاميرات الفيديو / الكاميرات الرقمية Tي غرض بخ0ف دعم •

.مهمة ا'درسة

يُطلب من ا'ستخدمÄ اgب0غ عن أي مما يلي 'علمه / ا'شرف على ا'بنى
:مسؤول الشبكة بمجرد اكتشاف ما يلي

أي رسائل أو ملفات أو مواقع ويب أو أنشطة مستخدم تحتوي على مواد موجودة •
.انتهاك هذه السياسة

أي رسائل أو ملفات أو مواقع ويب أو أنشطة ا'ستخدم التي تطلب معلومات شخصية ، مثل •
عنوان أو رقم هاتف عن ا'ستخدم أو أي شخص آخر ، أو طلب جهة اتصال شخصية
.مع ا'ستخدم أو مستخدم آخر

الصفحة 15

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 15

محاو7ت أي مستخدم gساءة استخدام الشبكة أو إت0فها أو انتهاك أمن الشبكة •
.الشبكة ومصادرها

.أي نشاط غير قانوني أو انتهاك لسياسة ا'درسة •
.أي رسائل خطأ أو مشاكل تشير إلى أن الشبكة 7 تعمل بشكل صحيح •

عقوبات لVستخدام غير السليم 15.4

ا'وظف الذي يخالف شروط هذه القاعدة اgدارية أو يسيء استخدام اgنترنت
الوصول إلى أو إرسال ا'واد غير ال0ئقة سوف يخضع gجراءات تأديبية تصل إلى وتشمل
إبراء الذمة. باgضافة إلى ذلك ، سيخضع امتياز الوصول إلى اgنترنت لÑلغاء



5/15/20, 8:38 AMاالست﮲حدام الم;:%﮳ول لس%﮵اسة 6﮴كنولو﮳ح%﮵ا مت.و ال,ل%﮵ة الم%﮳كرة

Page 17 of 21https://translate.googleusercontent.com/translate_f

5613824v3

على مدى فترة تحددها اgدارة. الط0ب الذين ينتهكون شروط هذا
كما ستخضع القاعدة اgدارية أو الذين يسيئون استخدام وصولهم إلى اgنترنت
اgجراءات التأديبية كما يراها مناسبة من قبل ا'دير واgدارة ، بما في ذلك
طرد. قد يتم أيًضا إلغاء امتيازات الوصول إلى اgنترنت على مدار فترة زمنية محددة
من قبل اgدارة. قد تكون انتهاكات قوانÄ الو7يات ا'تحدة أو و7ية أوهايو أيًضا
تعرض ا'ستخدم للمحاكمة الجنائية. إذا تكبد ا'ستخدم تكاليف غير مصرح بها ، فإن ا'ستخدم أيًضا
.إذا كان ا'ستخدم طالبًا ، فسيكون والدا ا'ستخدم مسؤولÄ عن جميع هذه التكاليف

الضمان 15.5

7 تقدم ا'درسة أي ضمانات من أي نوع ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، للخدمة ا'قدمة
توفير. لن تكون ا'درسة مسؤولة عن أي أضرار لحقت بأي مستخدم. هذه
يشمل فقدان البيانات الناتجة عن التأخيرات أو عدم التسليم أو عمليات التسليم الخاطئة أو الخدمة
ا7نقطاعات الناتجة عن إهمال الشبكة أو أخطاء ا'ستخدم أو السهو. استخدام أي
ا'علومات التي يتم الحصول عليها عبر اgنترنت هي على مسؤولية ا'ستخدم. ا'درسة تنفي على وجه التحديد أي
.ا'سؤولية عن دقة أو جودة ا'علومات التي يتم الحصول عليها من خ0ل خدماتها

ا`من 15.6

يعد اTمان على أي شبكة كمبيوتر أولوية عالية ، خاصة عندما تتضمن الشبكة
العديد من ا'ستخدمÄ. إذا كنت تعتقد أنك حددت مشكلة أمنية على الشبكة ، فيجب عليك ذلك
إخطار أحد ا'وظفÄ أو مسؤول الشبكة أو محلل الشبكة أو مدير التكنولوجيا. فعل
7 توضح ا'شكلة للمستخدمÄ اëخرين. محاو7ت تسجيل الدخول إلى أي شبكة كشبكة
سوف يسفر ا'سؤول عن إلغاء امتيازات ا'ستخدم واgجراءات التأديبية اTخرى. أي مستخدم
حددت بأنها خطر أمني أو وجود تاريخ من ا'شاكل مع شبكات الكمبيوتر اTخرى قد
أن تخضع لقيود شديدة أو إلغاء ا7متيازات. يوافق ا'عتدون على قبول اgص0ح
.رسوم تقييم الضرر أو سوء ا7ستخدام ا'تعمد للشبكة

خصوصية ا%ستخدم 15.7

تحتفظ ا'درسة بالحق في فحص أو تقييد أو إزالة أي مادة موجودة أو تمر
من خ0ل شبكتها ، تماًما كما تفعل أي عمل أو مادة أخرى تم إنشاؤها أو إحضارها إلى ا'درسة
ا'وظفÄ أو الط0ب. سيتم الوصول إلى ا'علومات اgلكترونية ا'تعلقة بأي طالب أو موظف
تحكمها نفس السياسات التي ستنطبق على تلك ا'علومات إذا لم تكن إلكترونية
.شكل

سياسات ا%درسة 15.8

الصفحة 16

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 16

يجب أن تتوافق جميع ا'ستندات ا'وجودة على خادم (خوادم) ا'درسة مع سياسات وأنظمة ا'درسة ، مثل
وكذلك مكاتب ا'درسة القائمة. اTشخاص الذين يطورون أو يحتفظون بمستندات ويب هم
ا'سؤول عن ا7متثال لهذه السياسات وغيرها. بعض القضايا ذات الصلة وذات الصلة
:تتضمن سياسات ا'درسة ما يلي
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النقل اgلكتروني للمواد هو شكل من أشكال النسخ. كما هو محدد •
في سياسة ا'درسة ، قد 7 توجد نسخ غير قانونية من ا'واد ا'حمية بحقوق الطبع والنشر
أنتجت أو نقلت عن علم عن طريق معدات ا'درسة ، بما في ذلك
.خادم (خوادم) الويب الخاص به

تجتمع ا'ستندات التي تم إنشاؤها للويب وا'رتبطة بصفحات ويب ا'درسة •
.معايير ا7ستخدام كمورد إع0مي أو إداري أو تعليمي

أي روابط لصفحات الويب الخاصة با'درسة والتي 7 تتعلق با'ناهج الدراسية على وجه التحديد ستفي بـ •
ا'عايير ا'وضوعة في سياسة ا7ستخدام ا'صرح به لشبكة اgنترنت. أي غير
، يجب أن تقتصر ا'واد الدراسية على ا'علومات حول أنشطة الشباب اTخرى
وكا7ت أو منظمات معروفة بأنها غير طائفية ومكرسة حصريا لها
مصالح ا'جتمع أو رعاية الطفل ، وغير ربحية وغير تمييزية. روابط صفحة الويب
.7 يجوز أن تشمل كيانات هدفها اTساسي هو اgع0ن التجاري أو السياسي

ستلتزم جميع ا7تصا7ت عبر صفحات الويب الخاصة با'درسة بإنترنت ا'درسة •
سياسة ا7ستخدام ا'صرح به وسياسة قواعد السلوك ا'درسي. السلوك العدواني
تحظر هذه السياسة صراحًة أي دعوة أو دعم أو فعلية
.التحرش و / أو العنف الديني والعرقي والجنسي

أي معلومات للطالب يتم توصيلها عبر صفحات الويب الخاصة با'درسة سوف تتوافق مع ا'درسة •
.سياسات خصوصية البيانات وا7ستخدام العام للسج0ت ا'درسية

أخرى .16
نظرًا للتغير السريع في التكنولوجيا ، فإن بعض ا'عايير الفنية ا'وضحة في هذه السياسة
قد يتطلب التغيير على مدار العام. ستقوم شبكة ا'درسة بإجراء هذه التغييرات
متخصص بموافقة كبير ا'وظفÄ اTكاديميÄ. قد يتم تحديث سياسة صفحة الويب هذه
على أساس سنوي ، أو بشكل متكرر إذا لزم اTمر. يوافق ا'ستخدمون على أنهم ملزمون بعد ذلك
.إشعار معقول ، من خ0ل هذه التحديثات كما لو كانت جزًءا من السياسة اTصلية

السن ا%ناسبة ملخصات هذه السياسة .17

يمكن 'وظفي ا'درسة إنشاء ملخصات مناسبة للعمر من هذه السياسة لتحسÄ الطالب
فهم متطلباتها. والدا الطالب ، مع ذلك ، هو ا'سؤول اTول عن
.مراجعة هذه السياسة مع الطالب للتأكد من إدراك الطالب 'تطلباتها

الصفحة 17

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 17
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قواعد السلوك - نسختك .18
تنطبق مدونة قواعد السلوك هذه على جميع مستخدمي موارد التكنولوجيا هذه. الصدق والنزاهة
يجب احترام حقوق اëخرين في جميع اTوقات. الصور مسموح بها فقط
مع إصدار صور وزارة التربية والتعليم الحالي وا'وقع في ا'لف. لن يكون الط0ب
يتم تحديده با7سم با7قتران مع صورة يمكن التعرف عليها. سيتم تحديد الط0ب فقط من خ0ل
.اTسماء اTولى

يتحمل مستخدم التكنولوجيا مسؤولية أفعاله وأنشطته. ا7ستخدامات غير ا'قبولة
.ستؤدي الشبكة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تتضمن إلغاء هذه ا7متيازات

التعليمات: بعد قراءة مدونة قواعد السلوك وشروط ا'درسة الثانوية للمترو ا'بكر بالكلية
الشروط ، يرجى قراءة وملء اTجزاء ا'ناسبة من العقد التالي بالكامل
.وبشكل واضح. يرجى إعادة هذا العقد إلى منسق ا'ركز أو مدير ا'درسة

(عقد التكنولوجيا (ا%ستخدم أو ا%وظف

لقد قرأت سياسة ا7ستخدام ا'قبول. أفهم اللوائح وسوف ألتزم بها. أنا
فهم سوء ا7ستخدام غير أخ0قي وغير قانوني. إذا ارتكبت أي انتهاك ، امتيازات الوصول الخاصة بي
يمكن إلغاؤها وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية. يجب أن تكون نسخة موقعة من هذا ا'ستند
.في ملف لدى اgدارة

___________________________________________ اسم ا'ستخدم (يرجى طباعة
__________________________________________________________ :توقيع ا'ستخدم
_____/_____/_____ :تاريخ

عقد تكنولوجيا ا`م

بصفتي ولي اTمر أو الوصي على هذا الطالب ، فقد قرأت شروط وأحكام ا'قبول
سياسة ا7ستخدام. أفهم أن هذا الوصول مصمم لîغراض التعليمية والتعليمية
اتخذت مدرسة ا'جلس ا7حتياطات ا'تاحة 'راقبة وصول الط0ب. ومع ذلك ، أنا أيًضا
ندرك أنه من ا'ستحيل على ا'درسة تقييد جميع ا'واد ا'ثيرة للجدل ، وأنا لن أحمل
هم ا'سؤولون عن ا'واد ا'كتسبة على الشبكة. أمنح بهذا اgذن الخاص بي
.أن يحصل الطفل على استخدام ا'درسة للتكنولوجيا بما في ذلك اgنترنت

__________________________________________ :(ولي اTمر أو الوصي (يرجى الطباعة
____________________________________________________________ :التوقيع
_____/_____/_____ :تاريخ
_________________________ :رقم هاتفك النهار
__________________________ :رقم هاتف ا'ساء
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الصفحة 18

سياسة ا,ستخدام ا%قبول الصفحة 18

التوقيع - مدونة السلوك .19

تنطبق مدونة قواعد السلوك هذه على جميع مستخدمي موارد التكنولوجيا هذه. الصدق والنزاهة
يجب احترام حقوق اëخرين في جميع اTوقات. الصور مسموح بها فقط
مع إصدار صور وزارة التربية والتعليم الحالي وا'وقع في ا'لف. لن يكون الط0ب
يتم تحديده با7سم با7قتران مع صورة يمكن التعرف عليها. سيتم تحديد الط0ب فقط من خ0ل
.اTسماء اTولى

يتحمل مستخدم التكنولوجيا مسؤولية أفعاله وأنشطته. ا7ستخدامات غير ا'قبولة
.ستؤدي الشبكة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية تتضمن إلغاء هذه ا7متيازات

التعليمات: بعد قراءة مدونة قواعد السلوك وشروط ا'درسة الثانوية للمترو ا'بكر بالكلية
الشروط ، يرجى قراءة وملء اTجزاء ا'ناسبة من العقد التالي بالكامل
.وبشكل واضح. يرجى إعادة هذا العقد إلى منسق ا'ركز أو مدير ا'درسة

(عقد التكنولوجيا (ا%ستخدم أو ا%وظف

لقد قرأت سياسة ا7ستخدام ا'قبول. أفهم اللوائح وسوف ألتزم بها. أنا
فهم سوء ا7ستخدام غير أخ0قي وغير قانوني. إذا ارتكبت أي انتهاك ، امتيازات الوصول الخاصة بي
يمكن إلغاؤها وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية. يجب أن تكون نسخة موقعة من هذا ا'ستند
.في ملف لدى اgدارة

___________________________________________ اسم ا'ستخدم (يرجى طباعة
__________________________________________________________ :توقيع ا'ستخدم
_____/_____/_____ :تاريخ

عقد تكنولوجيا ا`م

بصفتي ولي اTمر أو الوصي على هذا الطالب ، فقد قرأت شروط وأحكام ا'قبول
سياسة ا7ستخدام. أفهم أن هذا الوصول مصمم لîغراض التعليمية والتعليمية
اتخذت مدرسة ا'جلس ا7حتياطات ا'تاحة 'راقبة وصول الط0ب. ومع ذلك ، أنا أيًضا
ندرك أنه من ا'ستحيل على ا'درسة تقييد جميع ا'واد ا'ثيرة للجدل ، وأنا لن أحمل
هم ا'سؤولون عن ا'واد ا'كتسبة على الشبكة. أمنح بهذا اgذن الخاص بي
.أن يحصل الطفل على استخدام ا'درسة للتكنولوجيا بما في ذلك اgنترنت

__________________________________________ :(ولي اTمر أو الوصي (يرجى الطباعة
____________________________________________________________ :التوقيع
_____/_____/_____ :تاريخ
_________________________ :رقم هاتفك النهار
__________________________ :رقم هاتف ا'ساء
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