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: لن يتم تسليم ابع له الطالبيرجى قراءة هذا الكتيب بعناية، ثم التوقيع على الصفحة األخيرة وإعادتها إلى سكرتيرة القسم الت

 للمدرسة.جهاز الكروم بوك الشخصي للطالب حتى يتم توقيع هذه االتفاقية وإعادتها 

 

 معلومات البرنامج األساسية .1

 

 ؟ (1:1)الشخصية برنامج األجهزة  ما

إمكامية الدخول ر حيث يوف ودعم تقدم التعلم لتعزيز أكاديمية جلوبل ثمائية اللغةفي  (1:1) األجهزة الشممخصمميةتم تصممميم برمام  

ا مبتكرة للطعب يوفر برمام  األجهزة الشمممخصمممية  و ة والتي تسممماعد الطعب على المجا على موارد تعليمية عديد مواصممملة لفرصمممم

وعليه  .هم العمليةتخرجهم من المدرسة وبدء حياتالتعلم بعد اليوم الدراسي مع تعزيز المهارات التقمية الضرورية لمجاحهم بعد 

احصممول كل طالب ومعلم على أدوات التكمولوجيا التي على التأكد من هذا البرمام   يعمل بطرق جديدة  يحتاجومها للمضممي قدمم

عب من أن ، ولكن لتمكين الط للتواصممل األجتماعيأداة تعليمية ليسممت مخصممصممة لألعاب أو جهاز الكرومبوك ر يعتب وفعالة.

ا واسمممتعدادما للمسمممتقبل التكمولوجي.  م أن يكوموا أكثر إبداعما واسمممتقعلية وابتكارم دريس  يحل محل التالالجهاز يرجى العلم أيضممما

 عالي الجودة ولكمه أداة لتعزيز التعلم.

 

 

 ؟ما باقة التكنولوجيا

 

 مل باقة التكمولوجيا على:تتش

ا وفقما لمواصمممفات المدرسمممالشمممحن والحقيبة الحاف ة مع سممملك  ليموفو موعكروم بوك جهاز  ة للتعليم ، والذي تم طلبه خصممميصمممم

كتب الب ووتطبيقات تعليمية وحساب البريد اإللكترومي للطال والتعلم. يضمن ذلك قدرة المدرسة على تحميل برام  مخصصة

 لكترومية عمد توفرها.اإل الدراسية

 

 

 والموارد األخرىرسوم التكنولوجيا 

 

م كويتي ام ديمار 75سموية بقيمة التكمولوجيا التم تحديد رسوم   لتكلفة:التغطية تكلفة تكمولوجيا التعلم. تشمل هذه  ا

 

 جهاز خاص لكل طالب. 

 بيئة تعلم افتراضية آممة ومخصصة صيامة وتطوير. 

  للحصول على الدعمالوصول إلى مكتب المساعدة المخصص. 

  ميمها تصمممالتدريب على االسمممتخدام ا من للجهاز واإلمترمت لأضرال التعليمية من خعل سممملسممملة من الدروس ، تم

 وتطويرها من قبل المدرسة.

 روميةأجدد التطبيقات  و الموارد التعليمية و الكتب الدراسية االلكتعلى حصول الطعب على التأكد المستمر. 

 زم البرام  التعليمية والتطبيقاتالتراخيص والرسوم السموية لح. 

 

 

 بمعمى أن: للطعب الكروم بوكجهاز  أكاديمية جلوبل ثمائية اللغةتستأجر 

 ي ل هذا الجهاز ملكما للمدرسة. 
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  جهاز كل عامالبالمدرسة ب المسجلونسيحتف  الطعب. 

  لمو الق ملحقاته. يجب إعادة الجهاز والشمممماحنمع إعادة الجهاز ممسممممحب من المدرسممممة سممممي طلب فقط من أي طالب. 

 .الخاص بالجهاز في حالة جيدة وأن يعمع بكامل طاقتهما

  جهازوالملحقات ، فسيكون ولي األمر مسؤوالم عن تكلفة االستبدال الكاملة لل الجهازإذا لم يتم إعادة. 

 حتى يتم إرجاع الجهاز لن يتم إصدار أي شهادات أوشهادة تحويل للمدرسة األخرى. 

 

 

 إحضار أجهزتهم الخاصة إلى المدرسة؟ الطالبلماذا ال يستطيع 

 

من رومية األخرى. داخلية آممة وخالية من البرام  الضارة والتهديدات اإللكت مترمتإ على شبكة للمدرسةيعتمد التشغيل الماجح 

لمسممتخدم ا يدركإلى إتعف الشممبكة بالكامل دون أن االمترمت المدرسممية شممبكة إلى خارجي أي جهاز  امضمممام يؤدي الممكن أن

 . برام  ضارة أخرى أو (فيروس)حتوي على يالشخصي  جهازهأن 

لك مترمت األخرى وكذصممفحات اإلللحد من قدرة المسممتخدم على تصممفح  بشممكل خاص المدرسممي الكروم بوك جهاز برمجةتم ي

 دات التيلتقليل التهدي مخصص أجهزتما ببرمام  حماية تزويدتم كما . ضير مرضوب في تصفحهاممعه من الوصول إلى مواقع 

 جميع الطعب والمو فين.على والتي قد تؤثر اإللكترومي يتعرل لها م اممامن الممكن أن 

 

ا من خعل وسممتوفر األجهزة التي مقدمها أفضممل تجربة تعليمية لطعبم معتمدة رسممميما من جوجلععوة على ذلك، محن مدرسممة 
والتقويمات  Google classroom، بما في ذلك Googleموارد مخصممممصممممة وإمكامية الوصممممول إلى مجموعة تطبيقات 

 والعديد من الموارد األخرى.
 

 الكروم بوك  ليل العناية واالستخدام لجهازد .2

 

أكاديمية  المسممممتخدمة في الكروم بوك تمطبق اإلجراءات واإلرشممممادات والمعلومات الواردة في هذا المسممممتمد على جميع أجهزة 

 .الصفقد يضع المعلمون متطلبات إضافية لعستخدام داخل جلوبل ثمائية اللغة. 

 

 الكروم بوكالعناية بجهاز 

 

عمل يال  لذياأو  المعطلالجهازتسممممليم . يجب من المدرسممممة اسممممتعمهتم ي الذي جهازالالطعب مسممممؤولية العماية العامة ب يتحمل

 سمممةكز تصمممليح األجهزة خارل المدرمرإلى  الجهاز إعطاءعدم  يجب كما في المدرسمممة االسمممتقبالبشمممكل صمممحيح إلى ممطقة 

 .مطلقما إلجراء أي موع من اإلصعحات أو الصيامة

 

 الكروم بوك احتياطات عامة للعناية بجهاز 

 

  الكروم بوك مشروبات بالقرب من جهازالأو يجب عدم وضع المأكوالت. 

  جهازال معبعماية سلك الشاحن أو أي جهاز خارجي آخر) مثل الفأرة(  توصيليجب. 

  ما لم يتم توجيههم للقيام بذلك ،والشاشة مفتوحة مطلقًا الجهازيجب أال يحمل الطعب. 

  قفلة أو ممطقة ضير خاضعة لإلشرافضير مسيارة في  مطلقًا الجهازيجب عدم ترك. 

  تم التعامل معها بشكل عميف أو تم الضغط عليها بشكل مفرطإذا شاشة الجهاز يمكن أن تتلف. 

  مغلقماالجهازعمدما يكون  الشاشةعلى الجزء العلوي من  يمكن االتكاءال. 
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 إلخ( ،وحدة ذاكرة أقعم، المثال،)على سبيل  الجهاز ضطاء أي شيء على لوحة المفاتيح قبل إضعق ال يمكن وضع. 

 تستخدم مم فات الزجالقم بتم يف الشاشة بقطعة قماش ماعمة وجافة أو قطعة قماش مقاومة للكهرباء. ال . 

  أو أشعة الشمس المباشرةطويلة لمدة  مرتفعةحرارة لدرجات  جهازالال تعرل.  

  السيارة فيالكروم بوك جهاز  تتركال 

 

 في المدرسة الكروم بوكاستخدام جهاز 

 

  مبه الخاص الجهاز. يتحمل الطعب مسممؤولية إحضممار يوميام مخصممصممة لعسممتخدام في المدرسممة الكروم بوك أجهزة 

 .ما لم يمصحهم المعلم بخعف ذلك الدراسية، صفوفإلى جميع ال

  وإجراءات وتعليمات مو في المدرسةفي المدرسة يخضع لقواعد  جهاز الكروم بوكاستخدام. 

  الفرصة  تاحةإم من المدرسة لهذا اليوم ولكن ال يتفيمكمه استعارة جهاز بديل به  الخاص الجهازإذا لم يحضر الطالب

 .للطالب في حال تكرار المسيان

 وقاتفخيار االستعارة ضير مضمون في جميع األ ولذلك ؛يرجى العلم بأن عدد األجهزة البديلة المتوفرة قليل. 

 

 قيد اإلصالحالكروم بوك أجهزة 

 

  اإلصع تحت بهم  الخاصةالكروم بوك للطعب عمدما تكون أجهزة  بديلة كروم بوكأجهزة توفير قد يتم. 

  إلجراءات اأثماء وجوده في حوزتهم ويخضعون لمفس السياسة واتفاقية  العماية بالجهاز البديلالطعب مسؤولون عن

 .للجهاز األصليالموقعة 

 

 بالكامل ممتلئةبطاريات 

 

  م المدرسة كل يوم مشحوم إلى الكروم بوكجهاز يجب إحضار  .بالكامل ا

 رأسبقية الحضوة للطعب على أساس والمتاح المدرسة،الشحن الموجودة في  أماكنمحدود من  عددسيتم توفير. 

 

 بأعمال الطالوحفظ  الملفات الشخصيةإدارة 

 

  على يجب تخزين ملفات الطعبGoogle drive . 

 الطعب. ملفات أو أعمالمسؤولة عن فقدان  ضير المدرسة 

 

 الكروم بوك  أجهزة التطبيقات على

 

  لطالبجهاز اموجودة على حيث يجب أن ت ل  من خعل المدرسمممةالتطبيقات التي تم تثبيتها  عدم مسمممح أيام منيجب 

 .ول إليها بسهولة في جميع األوقاتفي حالة صالحة لعستخدام ويمكن الوص

  المدرسة سيتم إعادة تهيئة الجهاز من قبلعلى الجهاز قاموميةتقمية أو اكتشاف برام  ضير  مشاكلفي حالة حدوث. 

  من قبل الطالبال تتحمل المدرسة مسؤولية فقدان أي بيامات أو برام  تم حذفها. 
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 نظام التشغيل واألمان

 

  لحالي من بهم بخعف اإلصدار ا الخاصة الكروم بوكال يجوز للطعب استخدام أو تثبيت أي م ام تشغيل على أجهزة

 .الذي تدعمه المدرسة وتديره Chromeم ام التشغيل 

  ا ومواقع أ التي تحتوي على روابطوالبريد اإللكترومي عبر موثوق فيها الضير رسمممممممائلال حذرا من اسمممممممتقبالكن دائمم

 .وتاريخ الميعد أو كلمات المرور إلكترومية تطلب معلومات شخصية مثل االسم

 

  الرقم التسلسلي للجهاز

 

  أكاديمية جلوبل ثمائية اللغةبالطريقة التي تحددها  كتابة اسم الطالب على الجهازستتم. 

  وكأمه بداأو  سقط ملصق الرقم التسلسلي. إذا واسمهأاألصلي  ورقمهأللجهاز التسلسلي لن يقوم الطعب بإزالة الرقم 

 .هازللتعامل مع الج المحددة في المدرسةالصيامة والملصق إلى ممطقة  جهازهيجب على الطالب أن يأخذ  ،سقط

 

 المناطق غير الخاضعة للرقابةفي  الكروم بوكأجهزة 

 

  ترك بدون أي جهاز ي   و في مماطق ضير خاضمممممممعة لإلشمممممممراف الجهازال يمبغي تحت أي  رف من ال روف ترك

 .إشراف معرل لخطر السرقة

 

 الكروم بوك الدعم الفني لجهاز 

 

 أو من خعل الطلبمن خعل م ام إصدار  بالمدرسة قسم الدعم الفمي يجب تقديم جميع طلبات اإلصع  إلى. 

  فسيقوم بإخطار المعلم بالمشكلة. الصف،في  تواجدهجهاز أثماء الإذا واجه أحد الطعب مشكلة مع 

   وم في الي طلب إصممممممع فيجب على الطالب إرسممممممال  الممزل،أثماء تواجده في جهازالإذا واجه الطالب مشممممممكلة في

 .لذهاب إلى ممطقة اإلصع  المحددةالدراسي التالي أو ا

  بديلجهاز  توفيرفسممممميتم  للتشمممممغيل، ضير قابل الجهازوكان  فوريما،حعم  الدعم الفمي بالمدرسمممممةإذا لم يكن لدى قسمممممم 

ا،إذا كان  أثماء اليوم الدراسي للطالب  .هحتى يتم حل مشكلة جهاز في المدرسةالستخدامه  متاحم

  و ليم عتها لضمممان االسممتخدام السممسمميتم توثيق الخدمة واإلصممعحات ومراج و المشممكلةسمميتم إخطار الطعب عمد حل

  .للجهازالصيامة 

 للمراجعة من قبل إدارة المدرسةتخضع الطلبات الزائدة للخدمة / اإلصع  . 

 

 

 الطالباآلمن للجهاز من قبل ستخدام الدليل ولي األمر ل .3

 

األمور. فيما يلي قائمة  تأتي تحديات جديدة لكل من المعلمين وأولياء الجديدة،ثمائية اللغة أمه مع التقميات  أكاديمية جلوبلتدرك 

 بشكل فعال. الكروم بوكلجهاز الطالبفي توجيه استخدام  ،ولي أمر الطالببصفتك  تساعدك،باالقتراحات التي قد 

 

  ممزلك،في ممطقة مفتوحة من الكروم بوك  حف على اسممتخدام و الطالب. شممجع ابنكم/ابنتكماتخذ خطوات إضااافية لحماية 

سممماعدة للم ابمك/ابمتكاإلمترمت. اسمممتخدم اإلمترمت مع عبر ابمك/ابمتكما يفعله  متابعةحتى تتمكن من  ،معيشمممةالمثل ضرفة 

 .في تطوير عادات تصفح آممة
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 تتابعهأمك  ركيد ابمك/ابمتك. دع يتصممفحها ابمك/ابمتكالتي  الصممفحات تابع. تصاافا الصاافحات التي يسااتخدمها ابنك/ابنتك 

 .ترمتعبر اإلم تصفح الصفحات المختلفةوساعد في تعليمه / تعليمها التصرف بشكل مماسب أثماء  ،وتشاركه التجربة

  الذين يعرفهم  على اإلمترمت على األشخاص ابمك/ابمتك"أصدقاء"  الحد من. قد ترضب في ابنك/ابنتكراجع قائمة أصدقاء

 .الواقعيةل ويعمل معهم في الحياة بالفع

 .اوحذفه ابمك/ابمتكيجب أن توضح مواقع اإلمترمت حقوقك في مراجعة معلومات  فهم سياسات خصوصية المواقع 

 .عن أي تفاععت  سمممبفي الوقت المماأبلغ المدرسمممة  اإلبالغ عن التهديدات غير المرغوب فيها أو الضاااارة عبر اإلنترنت

  .اإلمترمت يمكن اعتبارها تهديدماعبر

  بمائهمسمتخدام أا أسملوبالمجا  من خعل مراقبة  أولياء األمور. لقد حقق العديد من عمله المعتادسااعد طفلك على تطوير 

 .بشكل مماسبالكروم بوك والعماية بجهاز 

 .ء األمور فهم من مصمممممملحة الطعب وأولياء األمور والمدرسممممممة أن يكون لدى أوليا ألق نظرة على التطبيقات أو البرامج

 .الكروم بوكعملي للبرام  وعمل الطعب الموجود على 

  يمكمك  هذا الدليل من خعل قراءة ومماقشة .ابنك/ابنتكممع  الكروم بوك للمدرسةاقرأ وشارك في سياسة رعاية وصيانة

 .بمك/ابمتكال والحدودت إمشاء مجموعة واضحة من التوقعا

 الكسمممر في  ممع للمسممماعدة في لحف  الجهازحقيبة  اسمممتخدامثمائية اللغة  أكاديمية جلوبل تحث. لكل جهاز كروم بوك حقيبة

 .المفاجئالسقوط  حال
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ستخدام جهاز  سيتم للعام الدراسي  الثاموي بأكاديمية جلوبل ثمائية اللغةفي كلم من الصف العاشر والحادي عشر  الكروم بوكا

 .م 2023 – 2022

والموافقة  لدليلايجب على كل من الطعب وأولياء األمور قراءة هذا  المبتكر،لكي يستفيد الطعب بشكل كامل من هذا البرمام  

 .أدماه من خعل التوقيع على المموذل عليه

 .مرة أخرى للمدرسة يتم توقيع هذه االتفاقية وإعادتها حتىالجهازي سمح للطعب باستخدام  نل● 

  

 واألجهزة المثبتةالكروم بوك لجهاز  المقبولاالستخدام 

 

  ن الحق في للمعلمين والمسمممؤوليو. الدعم الفمي بالمدرسمممةومراقبتها بواسمممطة قسمممم الكروم بوك يتم التحكم في أجهزة

  إذا لزم األمر. استخدامها،التحقق من محتواها وتعليق 

  لجهازاجهاز الخاص بهم للفحص للتحقق من االلتزام بسياسة استخدام القد يطلب من الطعب بشكل عشوائي تقديم. 

  ة األلعاب لممارس الكروم بوكفي المدرسة لأضرال األكاديمية فقط. لن يستخدم الطعب أجهزة  الجهازاستخدام يتم

ا بموافقة من مشمممروع مدرسمممي و أو المراسممملة الفورية أو ضرف الدردشمممة أو الممتديات عبر اإلمترمت ما لم يكن جزءم

 .المعلم

  فقة اديمية وبمواأكآخر إال ألضرال  سلتصممممموير أي طالب أو مدرالخاصمممممة بالجهاز كاميرا اللن يسمممممتخدم الطعب

 .الشخص ا خر فقط

  اديمية أكي طالب أو مدرس آخر إال ألضرال أل مقطع صممممممموتي لتسمممممممجيل الجهازلن يسمممممممتخدم الطعب ميكروفون

 .وبموافقة الشخص ا خر فقط

 م إعطاء توجيهات بديلة من المعلمما لم يت الجهازجب كتم الصوت أثماء استخدام ي. 
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  أثماء وجودهم في الجهاز أو لعب أي ألعاب على  ،مقاطع فيديوال يجوز للطعب المشممممماركة في بث أي موسممممميقى أو

 .الحرم المدرسي

  مع أحد امعدم مشاركتهوبه  سم المستخدم الخاصاو كلمة المرور حف يجب على الطعب. 

  فع يجب اسمممممتعارة الجهاز الخاص بطالب آخر أو إعطاء  فقط بهمجهاز المخصمممممص اليجب على الطعب اسمممممتخدام

 .جهازك ألحد

 

 اإلتالف و الفقدان

 

 ا عن أي  يجب على الطالب اإلبعغ ا  ، صممممفجهاز إلى معلم الالأو تلف في  عطلفورم  ،قميماتوسممممتوفر المدرسممممة دعمم

 واألحكام. متوفرة مع تطبيق الشروط البديلةالطالب إلى مركز الخدمة. األجهزة  جهاز سيتم إرسالوإذا لزم األمر 

 ما هو قد تكون هماك رسمممموم مرتبطة بإصممممع  أي تلف أو خسممممارة ماتجة عن اإلهمال أو التعامل المتهور للجهاز، ك

ه الحالة، . في هذالدليلمن هذا  8الصفحة رقم موضح في الجزء بعموان "الضرر المتعمد أو المات  عن اإلهمال" في 

 مسؤولين عن أي تكاليف مرتبطة بإصع  الجهاز أو استبداله. سيكون أولياء األمور

  الجهاز  مبين أدماه تكاليف شمممممممراء القلم.لك الشممممممماحن والجهاز، ويشممممممممل ذ مكمعتال تغطي الكفالة اتعف او فقدان

 األكسسوارات البديلة:و

  م كويتي ام ديمار 210 –تكلفة شراء جهاز كروبوك بديل   ا

  م كويتي ام ديمار 25 –تكلفة شراء شاحن بديل  ا

  م كويتي ام ديمار 15 –تكلفة شراء قلم بديل  للجهاز  ا

 

 الضرر المتعمد أو الناتج عن اإلهمال

 

لى اإلصع  إ ويحتالأي تلف يمت  و الخاص بهمبالجهازيتحمل الطعب المسؤولية الكاملة عن األضرار / الخسائر التي تلحق 

 :على سبيل المثال ال الحصرو أو االستبدال يكون على حساب أولياء األمور

 امسكاب السوائل / المشروبات على الجهاز. 

   على  يتضمممن ذلك الكتابة (جهازك باسممتخدام  تسمممح له أي شممخصأمت أو  تسممببه الذيالضممرر المتعمد أو اإلهمال

 .هلتغيير م ام الجهاز في برمجهالماجم عن العبث الضرر أو (/ أو تشويهه و / أو إساءة استخدامه  جهازال

 يجب أن ي ل الجهاز خالي من أي كتابة أو رسم أو ملصقات تزييمية. 

   وفقما لتوصيات المدرسة رقابةدون  جهازالترك. 

   دون رقابة سيارةالفي  جهازالترك.  

  الجهاز ليس لديه معرفة بمكان أو وقت أو طريقة ضياع لطالبابمعمى أن  -االختفاء الغامل لجهاز الطالب. 

 تقشير / تشويه ملصقات الرقم التسلسلي على الجهاز.                                                   

 

 ام المقبول للتكنولوجيااالستخدسة سيا

 

  هداف المتاحة والتي تدعم التعليم والبحث وكذلك األ الموارد التعليميةسممممممميتمكن الطعب من الوصمممممممول إلى جميع

 .اللغة ووزارة التربية في الكويت ثمائية ألكاديمية جلوبلوالغايات التعليمية 

  المتاحة التكمولوجيا والتعليمي لموارد العئقعن استخدامهم الطعب مسؤولون. 

  .ا وليس حقما اتفاقية مسممتخدم الكروم طالب وولي أمر اتباع  يجب على كليعد الوصممول إلى موارد التكمولوجيا امتيازم

 .لسياسة التكمولوجيا بوك واالستخدام المقبول
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 ما  الحصر، على سبيل المثال ال ذلك،من سياسات المدرسة أو وزارة التربية. يتضمن  ام ح ر مقل أي مادة تخالف أيي

أو فيروسات ل إرساو ،والتممر االلكترومي والتهديد، والمشر،والمواد المحمية بحقوق الطبع  السرية،يلي: المعلومات 

ائل على وسممالمصممورة و / أو مشممر الصممور أو مقاطع الفيديو  الدراسممة،والبث المباشممر خعل سمماعات  ضممارة،برام  

 .م تصويرهم وإذن من إدارة المدرسةالتواصل االجتماعي دون موافقة أولئك الذين ت

  أو  إلداريةاالهيئة أو  الشممممخصدون موافقة  آخر،ملفات مسممممتخدم تغيير أو  الجهازبيامات سممممت عتبر أي محاولة لتغيير

 .تأديبيةالجراءات إلل تخريبي وخاضع لبمثابة عم ،دعم الفميالمسؤول 

 

 الخصوصية واألمان

 

 أو ترسل رسائل دون إذن الصفية ةال تدخل ضرف الدردش. 

  الخاص بك الجهازال تفتح أو تستخدم أو تغير ملفات. 

  كلمات  بطاقة االئتمان أو كلمة المرور أوال تكشمممممممف عن اسممممممممك بالكامل أو رقم هاتفك أو عموان ممزلك أو أرقام

 .المرور ألشخاص آخرين

  ا أو سريماأن يكون   ليس مضمومماعلى الجهاز تذكر أن تخزين الملفات  .خاصم

 

  األهلية القانونية

 

شر وجميع اتفاقيات الترخيص. إذا لم تكن يجب  سأل متأكدما،االمتثال لقوامين الععمات التجارية وحقوق الم أو مسؤول  المعلم فا

ة لجميع المصممادر ممح المصممداقيأثمائية اللغة.  أكاديمية جلوبلهو امتهاك لسممياسممة  الغش. مدير المدرسممةأو  خدمات الدعم الفمي

 مثل اإلمترمت،سمممواء كامت مقتبسمممة أو معاد صمممياضتها أو ملخصمممة. يتضممممن ذلك جميع أشمممكال الوسمممائط على  المسمممتخدمة،

ا اسمممتخدام أو حيازة برام  الرسمممومات واألفعم والموسممم راءات وسممميخضمممع المخالفون إلج القرصممممةيقى والمص. ي ح ر تمامم

 تأديبية.

 

 التواصل الرقمي

 

 ا ال  .العئقةلغة استخدم دائمم

  أو مهددة أومسيئة لآلخرينمواد بذيئة أولغة  تقوم بإعادة إرسالال. 

  بريد عشوائيأو رسائل متسلسلة أو ال ترسل رسائل بريد إلكترومي جماعية. 

 حيث يتم  بريد اإللكترومي والمحتوى الرقمييجب على الطعب الحفا  على درجة عالية من المزاهة فيما يتعلق بال

 .مراقبة جميع المراسعت من قبل إدارة المدرسة

  إذندون  وقت الدراسةال توجد محادثة خاصة أثماء. 

  ا الوصممول إلى الغين وممصممات األلعاب ومحتوى البالمباشممر ومواقع البث  االجتماعيصممفحات التواصممل ي ح ر تمامم

 .بالتعليمضرال ال تتعلق مباشرة أل

  من قبل إدارة المدرسة للمراقبةالطعب تخضع بيامات. 

 صممممقاته األرقام أو المل. يجب أال يتم تعديل أو إزالة هذىعلى رقم تسمممملسمممملي فريد وملصممممق تعريفازهيحتوي كل ج .

امتهاكما لسممياسممة  يعد تعديل محدد الموقع أو تعطيله أو محاولة تعطيله و تحديد موقعه عن ب عد از بإمكاميةيتمتع كل جه

 .اتخاذ اإلجراءات التأديبية وسبباالستخدام المقبول 
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 المخالفة

 

المتثال اباسممممه مسمممؤوالم في جميع األوقات عن االسمممتخدام المماسمممب له. سممميؤدي عدم  الجهازالطالب الذي يتم إصمممدار يعتبر

تبر البريد اإللكترومي ثمائية اللغة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية. ال يع ألكاديمية جلوبللسمممياسمممات االسمممتخدام المقبول للتكمولوجيا 

مدرسة لضمان وإدارة ال الدعم الفميواستخدام الشبكة وجميع الملفات المخزمة سرية ويمكن مراقبتها في أي وقت من قبل قسم 

 االستخدام المماسب.

ما يتماشممى مع ب وذلكيمكن تحديد إجراء تأديبي إضممافي كما يا. موارد التكمولوج باسممتخدام عدم السممما إلى  المخالفاتقد تؤدي 

 حجم المخالفة.

 

 المخالفات في حال انتهاك حق استخدام موارد التكنولوجيا

 

 المخالفة كما هو مبين أدماه:اعتمادما على شدة  به ةالخاصامتيازات التكمولوجيا  الطالبقد يفقد 

 

 :سيتم تعليق حسابهم  المخالفة األولى( االلكترومي علىGmail )لمدة يومين دراسيين. 

 ةالثاني مخالفةال: ( سيتم تعليق حسابهم االلكترومي علىGmail ) .لمماقشة  األمر سيتم االجتماع مع وليلمدة أسبوع

 .استعادة حسابهملعمل على االموضوع و

 ماءم على مدرسة بالمهائي من قبل مدير الكمرجع للمدرسة وسيتم اتخاذ القرار أععه المذكورة  سيتم استخدام المخالفات

 .لسلوكيةتوصية اللجمة ا

  تم اتخاذها مع ءات التي سمممميلتحديد اإلجرا المخالفةاعتمادما على  ِحدة  على كل حالة  التعامل مع المدرسممممة إلدارةيحق

 .الطالب
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 التوقيع  .5

 ما يلي:بواالستخدام المقبول لسياسة التكمولوجيا، أقر  جهاز الكرومبوكواتفاقية مستخدم  المستمد،بتوقيعي على هذا 
 

 وملحقاته في حالة جيدةاستلمت الجهاز. 

 اإلرشادات المذكورة أععهكافة ألتزم بأوافق وس. 

 

اتفاقية والكروم بوك واالسمممممممتخدام المقبول لسمممممممياسمممممممة جهاز يوافق الطعب وأولياء األمور على أن امتهاك اتفاقية مسمممممممتخدم 
يبية بما في ذلك التكمولوجيا، باإلضافة إلى أي تحذيرات أو قيود أخرى مذكورة في هذا الكتيب، سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأد

 إبطال امتيازات الكروم بوك والشبكة.
 

  المرحلة.سكرتيرة لن يتم تسليم جهاز الكروم بوك الشخصي للطالب حتى يتم توقيع هذه االتفاقية وإعادتها مرة أخرى ل

 

 

 

 هذا الجزء الستخدام قسم تكنولوجيا المعلومات فقط

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------الرقم التسلسلي للجهاز:

 

 

 التي تم تسليمها للطالب: االكسسواراتبرجاء وضع ععمة على 

 

 حاف ة للجهاز   القلم المخصص للجهاز    الشاحن
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