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 تقديم 

 

تتيح مدارس برينس ويليام العامة فرصة الحصول على جهاز الحاسوب الرقمي الفردي المخصص لتسهيل تعلم الطالب في أي وقت وأي  

تساهم في تحسين مهارات حل المشاكل  إنها مكان. فالتقنية أداة قي ِّمة لدعم وتعزيز البرنامج التعليمي في مدارس برينس ويليام العامة، حيث 

قد والتحليل واتخاذ القرارات. كما تيسر للطالب الوصول إلى المعلومات ومعالجتها ومشاركتها في بيئة تقنية ديناميكية والتفكير النا 

 ومتكاملة. 

 

إن التعلم باستخدام الجهاز الرقمي يوفر أدوات ومصادر القرن الحادي والعشرين الالزمة للتأثير في أداء الطالب وتعزيزه. ولكي يحقق 

قنية الحديث أداًء أكاديمياً متميزاً، ال بد أن تهيأ لهم فرص الوصول إلى الخبرات التعليمية التي تدمج التقنية بكل سهولة  طالب عصر الت

خالل يومهم الدراسي. إن مدارس برينس ويليام العامة تعمل على تحسين معارف الطالب ومهاراته وخبراته الالزمة لتفوقه الدراسي 

تعلم باستخدام األجهزة الرقمية لن يتوقف عند تحفيز مشاركة الطالب وتمييز التعليم المخصص لالحتياجات الفردية والمهني. إن التعليم وال

 وإتقان التعلم وحسب، بل سيتعدى ذلك ليسهم في تطوير المناهج بشكل فعال لتصبح بمتناول األيدي في أي مكان وزمان.

 

جه طالب مدارس برينس ويليام العامة الذين بادروا باستخدام ذلك الجهاز الرقمي. إذ تطرح يقدم هذا الكتيب عن األجهزة الرقمية كل ما يحتا 

جميع المعلومات واالتفاقيات بشكل متكامل لتشرح لطالبنا وأولياء أمورهم بكل وضوح مدى المسؤولية المرتقبة منهم للمشاركة في بيئة  

م الموثوق ولحماية الطالب والمدرسة من المسؤولية القانونية التي قد تتأت ى من إساءة التعلم هذه. كما يقدم الكتيب تعليمات لتعزيز االستخدا

بعنوان "أنظمة   295-1االستخدام لألجهزة الرقمية المقدمة من المدرسة. ال بد أن تستخدم تقنية المدارس بما يتفق مع الالئحة رقم 

 اإلنترنت في مدارس برينس ويليام العامة" ومع  االستخدام المسؤول وسالمة  -الكومبيوتر والخدمات الشبكية" 

 "وثيقة قواعد السلوك" المخصصة للطالب.

 عالوة على ذلك، فإن استخدام األجهزة الرقمية في مدارس برينس ويليام العامة يعتبر جزءاً مكمالً للبرنامج األكاديمي، وجميع السياسات

ماته ألغراض أكاديمية بالكامل. ومن أجل الحفاظ على سالمة استخدام األجهزة التي تضبط استخدام األجهزة الرقمية تساهم في استخدا

 الرقمية، يتعين على جميع الطالب وأولياء األمور/األوصياء أن يدركوا ويوافقوا على شروط االستخدام التالية: 

 معلومات عامـة  1.0

الرقمية للطالب التي تستخدم في مدارس برينس ويليام العامة.   إن اإلجراءات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة تنطبق على جميع األجهزة

 يمكن للمدرسين أن يعدوا متطلبات إضافية لفصولهم الدراسية.

 

 الحصول على الجهاز الرقمي  1.1

 الطالب. يتعين على الطالب وأولياء األمور أن يوقعوا على اتفاقية إعارة الجهاز الرقمي للطالب قبل أن يسلَّم الجهاز لذلك 

 

 إعادة الجهاز الرقمي  1.2

يجب إعادة الجهاز الرقمي إلى المدرسة التي قدمت لك الجهاز. أما الطالب المنسحبون أو الموقوفون أو المطرودون أو الذين  

أوقف إلحاقهم في مدارس برينس ويليام العامة فيتعين عليهم إعادة الجهاز الرقمي مع جميع ملحقاته في اليوم الذي يوقفون 

ه. وإذا ما تخلفوا عن إعادة الجهاز الرقمي فسوف تطالب اإلدارة العامة للمدارس باتخاذ اإلجراءات القانونية السترداد في

 النفقات المترتبة على هذا الضرر من أولياء أمور أولئك الطلبة.
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  العناية باألجهزة الرقمية 2.0

 

 تعليمات عامة  2.1

الفيدرالية والمحلية وقوانين الوالية باإلضافة إلى القوانين والسياسات المطبقة في مدارس برينس يجب اتباع القوانين  •

 ويليام العامة.

 حافظ على األجهزة الرقمية من أي ضرر. •

 تأكد أن جميع األنشطة في األجهزة الرقمية مالئمة لالستخدام المدرسي.  •

 ال تحذف تاريخ أو سجل المتصفح. •

 األجهزة الرقمية بعيداً عن رقابتك. ال تترك  •

 

 التنقل من وإلى المدرسة  2.2

 أطفئ الجهاز الرقمي كلياً قبل التنقل.  •

 احمِّ الجهاز الرقمي دوماً من عوامل الطقس.  •

 ال تترك الجهاز الرقمي في السيارة.  •

 استخدم حقيبة الظهر أو كلتا يديك لحمل الجهاز الرقمي.  •

جهازك الرقمي، فسلمه له وأخبر أي موظف في مدرستك حالما تصل إلى  إذا ما تعرضت ألي تهديد من أحد وطلب  •

 المدرسة. 

 

 الخزائن والحقائب  2.3

 يجب عدم حفظ الجهاز الرقمي في أسفل الخزانة أو أسفل حقيبة الظهر. •

 يجب عدم وضع الكتب واألغراض األخرى فوق الجهاز الرقمي.  •

 خزانة مفتوحة. يجب عدم ترك الجهاز الرقمي في حقيبة مهملة أو في  •

•  

 متطلبات األمان  2.4

ال يسمح بمشاركة بيانات الدخول وكلمات المرور.  )استثناء: يسمح للطالب بمشاركة هذه البيانات مع أولياء   •

 أمورهم/أوصيائهم(. 

 ال يسمح باستخدام أو إنتاج أو توزيع برامج لمضايقة اآلخرين أو لتحميل فيروسات أو لتعديل ملفات.  •

 مات شخصية أبداً. ال تشارك أية معلو •

 

 استخدام الجهاز الرقمي في المدرسة 3.0

يفترض استخدام األجهزة الرقمية يومياً حسب توجيهات المدرس. يتعين على الطالب إحضار أجهزتهم الرقمية إلى جميع الحصص  

 الدراسية ما لم يتم التوجيه من قبل المدرس بعدم إحضارها. 

 

 ترك الجهاز الرقمي في البيت  3.1

إحضارك للجهاز الرقمي إلى المدرسة ليس مبرراً لعدم المشاركة في الحصة الدراسية أو عدم إكمال الواجب. كما  إن عدم 

 لن توفر أية أجهزة رقمية لإلعارة في حال نسي الطالب جهازه الرقمي أو أهمل شحنه في البيت. 

 

 األجهزة الرقمية التي في الصيانة  3.2

 أرسل جهازه للصيانة. سوف يعار الطالب جهازاً رقمياً في حال

 

 االستخدام في الفصل الدراسي  3.3

 ضع جهازك الرقمي في حضنك أو على طاولتك أو مقعدك.  •
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 Microsoft Office 365باستخدام  OneDriveاحفظ ملفاتك دائماً على  •

 ال تعر شاحن أو كبل جهازك الرقمي ألحد.  •

 أغلق جهازك الرقمي قبل مغادرتك.  •

 تعليمات المدرس عندا استخدام جهازك الرقمي. اتبع  •

 

 في األروقـة  3.4

 دوماً استخدم كلتا يديك لحمل جهازك الرقمي. •

 يجب أن يكون جهازك مغلقاً عندما تمشي به.  •

ل خروجك وأغلق جهازك عند تبديل الفصول.  •  سج ِّ

 

 الصور ومقاطع الفيديو  3.5

المدرس. يسمح باستخدام كاميرات الويب للمشاريع المدرسية مثل تستخدم كاميرات الويب فقط ألغراض تعليمية وبتوجيه من 

 تسجيل مقاطع الفيديو أو تسجيل خطاب للطالب أو أداء مسرحي للطالب أو تدريب على الموسيقا، أو التقاط الصور. 

 

 الصوت أو الموسيقا أو األلعاب أو األفالم 3.6

إال إذا سمح المدرس به. يشترط أن تكون جميع  ال بد من ضبط الصوت على وضعية الصامت داخل الفصل الدراسي 

المحتويات )مثل الموسيقا أو األلعاب أو األفالم( في الجهاز الرقمي مالئمة وتستخدم بطريقة موثوقة ومسؤولة وبمعرفة  

 المدرس.

 

 التطبيقات  3.7

عليمي، فال يسمح للطالب نظراً لمحدودية سعة التخزين على الجهاز الرقمي، ولضمان إبقاء الجهاز جاهزاً لالستخدام الت

 بتحميل التطبيقات أو البرامج الشخصية بدون إذن المدرس.

 

 إصالح أعطال الجهاز الرقمي  3.8

 Office 365فـي  OneDriveعند وجود مشكلة ما، يجب على الطالب أن يحفظوا أعمالهم المنجزة فوراً على  •

 الخطوات التالية: يطلب من الطالب بداية أن يحاولوا إصالح األعطال باتباع  •

 إعادة تشغيل الجهاز  .1

 طلب المساعدة من المدرس .2

 ( أو أخصائي الدعم الفني في المبنى ليحل المشكلة. ITCزيارة مدرب التقنية التعليمية ) .3

 

 االستخدام المنزلي  4.0

 

 العناية الالئقة  4.1

 يجب أن تحضر جهازك الرقمي إلى المدرسة يومياً بعد شحنه في البيت بشكل كامل.  •

 جهازك الرقمي على الطاولة أو المكتب وال تضعه على اآلرض. ضع  •

 ال تشوه جهازك الرقمي وال تضع عليه أو على كبل الطاقة أو على الشاحن أية لواصق أو عالمات. •

احفظ جهازك الرقمي بعيداً عن مصادر الحرارة الشديدة أو البرد أو الطعام أو الشراب أو الماء أو الرطوبة أو   •

 الحيوانات.
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 استخدام االنترنت في البيت  4.2

يسمح لطالب الصفوف من الروضة حتى الصف الثاني عشر أن يضبطوا إعدادات االتصال بالشبكات الالسلكية على  •

األجهزة الرقمية لالستخدام المنزلي. من المأمول أن يراقب أولياء األمور/األوصياء أوالدهم عند استخدام األجهزة 

رقمية في المنازل. تقوم مدارس برينس ويليام العامة بمراقبة وفلترة االنترنت في المدارس وفقاً لمعايير حماية التقنية ال

التي تطبق لتحجب وتفلتر االنترنت ومختلف وسائل االتصاالت االلكترونية، حيث يتم حجب جميع المواد غير المالئمة  

 ويليام العامة ال تقدم هذه الحماية أثناء االستخدام المنزلي.  عمالً بتلك القوانين. إال أن مدارس برينس

اتصل بمدرستك إذا احتجت إلى أي مساعدة في استخدام االنترنت في المنزل. قد يتوفر عدد محدود من أجهزة الجوال   •

 المدعمة باالنترنت مجاناً لالستخدام المنزلي. 

من خالل البرنامج األساسي لالتصال باالنترنت خدمات االتصال الرخيصة بأجر قدره   Comcastكذلك تقدم شركة   •

 دوالراً شهرياً،  لألسر، عندما:  9.95

o  يتوفر اتصال االنترنت في المناطق التي تغطيها شركةComcast . 

o .يوجد ولد واحد على األقل مؤهل للمشاركة في البرنامج الوطني للوجبات المدرسية 

o ركا في خدمة االنترنت لشركة ال يكون مشتComcast يوما األخيرة. 90خالل الـ 

o  ال يدين لشركةComcast  .بأي دين ألقل من عام 

أو زيارة الموقع االلكتروني   1.855.846.8376لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالرقم 

www.internetessentials.com 

 

 إدارة الملفات وحفظ األعمال المنجزة  5.0

 

 حفظ الملفات  5.1

الذي يعمل بنظام االتصال بالسحابة  Microsoft Office 365باستخدام  OneDriveيمكن للطالب أن يحفظوا ملفاتهم على 

يتاح  باستضافتها، بينما تقوم مدارس برينس ويليام العامة بإدارتها. Microsoftااللكترونية وأدوات المشاركة، حيث تقوم شركة 

 Microsoftللطالب إرسال المستندات إلى المدرس أو إلى أنفسهم كنسخة مساندة وذلك من خالل حساب بريدهم االلكتروني على 

Office 365 .لذا ال يعتبر تعطل الجهاز الرقمي عذراً لعدم تقديم الواجبات . 

 

 الطباعـة  5.2

ال تمتلك األجهزة الرقمية لمدارس برينس ويليام العامة إمكانية الطباعة. يمكن طباعة أي ملف في المنزل أو في المدرسة بعد تسجيل  

 ومن ثم طباعة الملف.  Office 365الدخول إلى أي جهاز كومبيوتر، ثم الدخول إلى حساب الطالب على 

 

 االستخدام الموثوق 6.0

 تصريح المسؤولية  6.1

لتعليمات والشروط المبينة أدناه بحيث يدرك الطالب وأولياء أمورهم/أوصياؤهم مسؤولياتهم عند استخدامهم ألدوت  لقد وضعت ا

التقنية الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة. فعند استخدام األجهزة أو مصادر التقنية األخرى الخاصة بمدارس برينس ويليام العامة 

لتقيد بالتعليمات والشروط المدرجة في هذه الوثيقة، وباتفاقية المستخدم لألجهزة الرقمية  يجب على الطالب وأولياء أمورهم ا

(Digital Device User Agreement) وكذلك بجميع قوانين وسياسات مجلس اإلدارة في مدارس برينس ويليام العامة بما في ،

سياسة االستخدام المقبول  -أجهزة الكومبيوتر والشبكات بعنوان "خدمات  295-1الالئحة رقم  -على سبيل المثال ال الحصر-ذلك 

 وأمان االنترنت المتبعة بمدارس مقاطعة برينس ويليام العامة"، ووثيقة "قواعد السلوك"، وجميع القواعد الصفية المطبقة.

 إن أية مخالفة لهذه التعليمات والشروط ستستوجب إجراء تأديبياً.
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مسؤولیات أولیاء األمور/األوصیاء   6.2

• یناقش مع ولده القیم والمعاییر المأمول من الطالب اتباعھا عند استخدام الجھاز الرقمي والعنایة بھ وعند استخدام االنترنت. • 
یتحمل ولي األمر/الوصي مسؤولیة التقید بسیاسة االستخدام المقبول وأمان االنترنت المتبعة بمدارس مقاطعة برینس ویلیام الع امة، 

وبالقوانین والسیاسات المتعلقة باستخدام األجھزة الرقمیة وخدمات الشبكات للواجبات المتعلقة بالمنھج.  
• من المأمول ان یقوم ولي األمر/الوصي بمراقبة استخدام األجھزة الرقمیة. إذ ال یتاح إلدارة المدارس أن ترصد كافة استخدامات 

الطالب عندما یكون خارج مرافق المدرسة. یتعین على الطالب اتباع التعلیمات نفسھا خارج المدرسة. 
• یتحمل المسؤولون التربویون في مدارس برینس ویلیام العامة مسؤولیة تعلیم أمان االنترنت، باإلضافة إلى دعم أولیاء األمور/

األوصیاء خارج أوقات الدوام المدرسي. تجدون على موقعنا االلكتروني منھج  NetSmartz ألمان االنترنت للصفوف من الروضة 
حتى الثاني عشر والذي وضعھ المركز الوطني لألطفال المھملین والمستغَلّین، وھو مطبق في جمیع  المراحل الدراسیة، لمزید من 

 pwcs.edu المساعدة في المنزل یمكنكم الوصول إلى ھذه المعلومات على الموقع االلكتروني إلدارتنا المدرسیة

مسؤولیات الطالب    6.3

یستخدم األجھزة الرقمیة بمسؤولیة وبسلوك أخالقي.    •
• یتبع تعلیمات الالئحة رقم   1-295بعنوان "أنظمة الكومبیوتر والخدمات الشبكیة  -  سیاسة االستخدام المقبول وأمان  االنترنت 

المتبعة في مدارس برینس ویلیام العامة ، ووثیقة قواعد السلوك الخاصة بالطالب، وكذلك ھذه الوثیقة. إن أیة  مخالفة لھذه السیاسات 
والقوانین ولالئحة  سیاسة االستخدام المقبول ستستوجب إجراًء تصحیحیاً والحرمان من امتیازات استخدام التقنیة وعقوبات أخرى 

یفرضھا القانون. إن استخدام أجھزة الكومبیوتر وأنظمة الشبكات واالنترنت في مدارس برینس ویلیام العامة یعتبر امتیازاً ولیس حقاً 
، ویحق إلدارة المدارس سحب ھذا االمتیاز في أي وقت .  ً مفروضا

• إعادة الجھاز الرقمي في نھایة العام الدراسي اتباع اً إلجراءت اإلدارة العامة للمدارس. أما ما یتعلق ببرامج التكملة، فسوف یستلم 
الطالب نفس الجھاز الرقمي في العام الدراسي القادم.  

• ال یحق للطالب أن یتلف أو یشوه أو یخرب ممتلكات المدرسة بخبث أوعن عمٍد. یشمل ھذا تخریب أجھزة الكومبیوتر  واألجھزة 
االلكترونیة األخرى. یتحمل الطالب مسؤولیة تعویض اإلدارة العامة للمدارس ألي تلف أو تخریب فعلي للممتلكات، أو للتخلف عن 
إعادة الممتلكات التي في عھدة أو ملكیة اإلدارة العامة للمدارس. سوف یتم اتخاذ إجراء تأدیبي بحق الطالب الذي یتخلف عن إعادة 

ً السترداد تكلفة ھذا الضرر من ولي  أمر/وصي ذلك الطالب.  ممتلكات إدارة المدارس، وقد یشمل إجراًء قانونیا

 Microsoft Office 365 6.4 مسؤولیات الطالب أثناء استخدام

• یجب استخدام برید Outlook و OneDrive لألغراض التعلیمیة . 
• یجب إدراك أن مدارس برینس ویلیام العامة تراقب برید Outlook و OneDrive لتضمن استخدامھ بشكل الئق . 

• یجب إدراك أن برید Outlook و   OneDriveوجمیع المحتویات األخرى ھي ملك لمدارس برینس ویلیام العامة، وقد تتعرض ھذه 
المحتویات للتفتیش في أي وقت. 

، فینبغي إخطار المدرس بأسرع وقت ممكن .  OneDrive إذا تلقى الطالب مستندا أو رسالة غیر الئقة على •
من قبل صاحب الحساب فقط.  OneDrive   و Outlook یجب استخدام برید •
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 المسؤولية القانونية   7.0

 يوماً في الحاالت التالية: 30إن ولي األمر/الوصي مسؤول عن دفع أية تكاليف لقاء تعويض الجهاز الرقمي خالل 

 عدم إعادة الجهاز  •

 تعرض الجهاز للتخريب المتعمد •

 تلف الجهاز بسبب اإلهمالفقدان أو  •

 تعرض الجهاز للسرقة. ينبغي رفع تقرير إلى مسؤول أمن المدرسة في اليوم التالي. •

 

 األجهزة الرقمية المتضررة أو المفقودة    8.0

 

المالي لإلدارة العامة  تدرك مدارس برينس ويليام العامة أنه بموجب األحكام المنظمة الستخدام األجهزة الرقمية يقتضي حماية االستثمار 

للمدارس ولولي األمر/الوصي/الطالب على حد سواء. إن الطالب الذين يفقدون أو يتلفون الجهاز الرقمي )مثالً جهاز لوحي، جهاز  

ض  محمول....( بحيث ال يمكن استخدامها في المستقبل يتعين عليهم دفع تعويض إلى المسؤول المالي في المدرسة. يجري تحديد قيم تعوي 

على -األجهزة الرقمية المتضررة من قبل المدير أو المسؤول عن الجرد، ويتم إبالغ أولياء األمور/األوصياء عنها. سيؤخذ في االعتبار 

(  TANFالطالب الذين تتلقى أسرهم تعويضات البطالة أو أية مساعدة أخرى مثل اإلعانة المؤقتة لألسر المحتاجة ) -سبيل المثال ال الحصر

( أو ميديكيد أو مساعدة الطالب المحتاجين أو الطالب SSI( أو دخل التأمينات الداعم )SNAPمج اإلعانة الغذائية الداعمة )أو برنا 

عنه،   المشردين، لكن ال تحصر الموافقة بهؤالء الطالب فقط. يتم تحديد قيمة األجهزة الرقمية التالفة أو المفقودة من قبل المدير أو من ينوب 

 ولي األمر/الوصي بها.  ثم يتم إخطار

 

 

 التقدير بالنسبة المئوية  عمر الجهاز الرقمي 

 %100 سنة واحدة 

 %90 سنتان 

 %80 ثالث سنوات 

 %70 أربع سنوات 

 

 

 نموذج اتفاقية إعارة الجهاز الرقمي للطالب  9.0

اختيارية. ويتعين على أولياء األمور/األوصياء والطالب أن  تقدم مدارس برينس ويليام العامة األجهزة الرقمية للطالب ليحتفظوا بها كخدمة 

ارج  يكملوا نموذج اتفاقية إعارة الجهاز الرقمي للطالب. أما الطالب الذين ال يعيدون النموذج المكتمل فال يسمح لهم بأخذ الجهاز الرقمي خ

 مرافق المدرسة، وإنما يستخدمونه في المدرسة أثناء الدوام فقط.

 




