نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند
اتفاقية و موافقة استخدام الطالب  /الطالبة المقبول للتكنولوجيا
يسعدنا التوفير لطالبنا الولوج إلى حواسيب وشبكة إنترنت وتكنولوجيا ألغراض تعليمية .وينصح اآلباء واألمهات و الطلبة أن
بعض المواد التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة اإلنترنت قد تحتوي على عناصر غير قانونية  ،أو تشهيرية  ،أو غير دقيقة
 ،أو يحتمل أن تكون مسيئة بمنظور بعض الناس .ال تستطيع  OUSDضمان قيام برنامج الفلترة المستخدم بصد إمكانية
الوصول إلى جميع المواد غير الالئقة بنجاح في جميع الحاالت.
للحصول على َ
مدخل إلى اإلنترنت أو إلى أية خزانة رقمية على اإلنترنت أو إلى حسابات التخزين الشبكي أو البريد
اإللكتروني أو أية تكنولوجيات إلكترونية أخرى تخص نظام المدارس ينبغي على جميع الطالب/الطالبات وأولياء األمور /
األوصياء ملء والتوقيع على استمارة الوصول للبريد اإللكتروني وتسليمها إلى المدرسة.
إستختدام تكنولوجيا المقاطعة هو إمتياز وليس حق .تعد شبكة المقاطعة االلكترونية جزء من المنهج وليس ميدان عام إلستخدام
عام .الرجاء أن تقرأ بعناية سياسة استخدام التكنولوجيا المقبول الموجودة في دليل  OUSDلألولياء .المخالفات قد تؤدي إلى
اتخاذ إجراءات تأديبية وتشمل المخالفات دون اقتصارها على ما يلي:













إرسال أو عرض الصور أو الرسومات ال ُمسي َئة
استخدام أو نشر لغة بذيئة
مضايقة ،أو إهانة أو تهديد أو إساءة معاملة نحو مستخدمين آخرين لشبكة اإلنترنت
مخالفة قوانين حقوق الطبع والنشر
استخدام حساب أو كلمة مرور خاصة ب ُمستخدم آخر
إتالف أو تدمير أجهزة الكمبيوتر أو الملفات الشخصية أو ملفات الشبكة
الدخول ال ُم َت َعدِّي على الملفات الخاصة ل ُمس َتخدم آخر
محاولة للتحايل على أمن الشبكات
الت َن ُّمر عبر اإلنترنت
استخدام شبكة اإلنترنت الخاصة بـ  OUSDألغراض تجارية أو لتحقيق مكسب مالي فردي

باستثناء حالة قيام أحد العاملين في المدرسة بإعطاء التعليمات ،فإنه ممنوع على الطالب الكشف ،أو استخدام ،أو نشر
معلومات تعريف الهوية الشخصية الخاصة بهم أو باآلخرين أثناء استخدامهم البريد اإللكتروني ،أو غرف الدردشة ،أو غيرها
من أشكال االتصاالت اإللكترونية المباشرة .و يحذر ُّ
الطالب و الطالبات أيضا عن عدم الكشف عن مثل هذه المعلومات عن
طريق وسائل أخرى ألفراد تم االتصال بهم عن طريق اإلنترنت بدون الحصول على إذن من والديهم  /األوصياء عليهم.
وتشمل المعلومات الشخصية اسم الطالب  /الطالبة ،والعنوان  ،ورقم الهاتف ،ورقم الضمان االجتماعي  ،وتاريخ الميالد ،أو
غيرها من المعلومات التي يمكن تحديدها بشكل فردي .
بالتوقيع على هذه اإلتفاقية نشير إلى أننا قد قرأنا اتفاقية و موافقة استخدام الطالب  /الطالبة المقبول للتكنولوجيا لدى ونوافق
على متابعة شروطها .نفهم بأن إستخدام الحواسيب والشبكة يجب أن يكون ألغراض تعليمية فقط وأن ال يوجد ضمان
للخصوصية خالل إستخدامهما.
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إتفاقية الطالب\ الطالبة
أفهم بأن إستخدامي للحواسيب أو أجهزة تكنولوجية اخرى خالل وجودي في المدرسة أو خالل إستخدامي لشبكة المقاطعة وأي
انظمة للتواصل اإللكتروني أو التخزين اإللكتروني (وضمن ذلك البريد اإللكتروني وملفات الطالب والتخزين االلكتروني
ومواقع الصف\ الطالب) غير خاص وللمقاطعة الحق في مراقبة األنشطة التي اقوم بها عبر شبكتها.
لقد قرأت سياسات المجلس اإلداري في إستخدام الطلبة للتكنولوجيا رقم  3.3616وقواعد اإلدارة  3.3616واوافق على متابعة
هذه اإلتفاقية إلستخدام التكنولوجيا المقبول .افهم بأن إنتهاك للسياسة أو القواعد قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من ضمنها
فقدان اإلذن في إستخدام التكنولوجيا أو الفصل المؤقت من المدرسة أو الفصل المزمن من المدرسة أو اتخاذ إجراءات قانونية.
توقيع الطالب\ة_________________________________ التاريخ_______________________
إتفاقية الوالد\ الوالدة\ الوصي

لقد قرأت سياسات المجلس اإلداري في إستخدام الطلبة للتكنولوجيا الموجودة في دليل نظام مدارس أوكالند للولدين أي
 . OUSD Parent Guideفيما يخص ميزة توفير طفلي\ طفلتي إمكانية إستخدام شبكة التواصل اإللكتروني لدى نظام
المدارس وما يخص الولوج إلى شبكات عامة ,اخلي بموجب هذه الوثيقة نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند وضباطه

وموظفيه ووكالئه وكل المؤسسات التابعة له من أي وجميع اضرار واسباب إجراء قانوني نتيجة إستخدام
طفلي\طفلتي للشبكة أو عجزه\عجزها على إستخدام الشبكة ومن ضمن ذلك ولكن ليس منحصر فيه كل أنواع
الضرر المشيرة إليها في سياسات المجلس اإلداري في إستخدام الطلبة للتكنولوجيا وقواعد اإلدارة.
توقيع الوالد\ة_______________________________ التاريخ__________________________

إسم الطالب\ة ________________________________________:تاريخ الميالد______________:
المدرسة ____________________________________________:الصف________________:
عنوان المنزل_____________________________________________________________:
هاتف المنزل __________________________:هاتف العمل أو الجوال______________________:
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