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 IJNDB‐S سياسة  
 

 سياسة االستخدام المسؤول لإلنترنت  
 والشبكة والبريد اإللكتروني والعناية باألجهزة للطالب   

 
 نظرة عاّمة  

 
الوصول إلى الشبكات الخارجية والبريد اإللكتروني، لألغراض توفر مدارس لين العامة الوصول للطالب إلى النظام/الشبكة، بما في ذلك 

  التعليمية المتعلقة بمدارس لين العامة.
 

للطالب الحق في الوصول إلى األجهزة الصادرة عن المنطقة (مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة) في مباني مدارس لين العامة، بدًء من  
(أو مستوى الصف السابق أو الالحق كما قد يراه المشرف أو من ينوب عنه مناسبًا في أي وقت). يجب أن يكون الحق في  3الصف 

  الصادرة عن المنطقة التعليمية في المبنى حقًا في مدارس لين العامة.الوصول إلى هذه األجهزة 
 

قد يُسمح بامتياز أخذ مثل هذه األجهزة من المبنى بشكل عام، ومع ذلك تحتفظ مدارس لين العامة بالحق في التحكم في أي من عمليات  
  عينة من الطالب، أو على أساس كل حالة على حدة.األخذ أو الحيازة لألجهزة، سواء كانت متعلقة بجميع الطالب، أو مجموعات م

 
 االستخدامات المقبولة  

  
  ال يجوز استخدام نظام/شبكة مدارس لين العامة ونظام البريد اإللكتروني واألجهزة إال لألغراض التعليمية المتعلقة بمدارس لين العامة. 

 
دام معين مناسبًا، فيمكن االتصال بقيادة مبنى المدرسة أو مدرس إذا كان لدى الطالب أو الوالد/الوصي سؤال حول ما إذا كان استخ 

  الفصل، الذي قد يتشاور مع قيادة المبنى. أثناء انتظار أي سؤال من هذا القبيل، يُنصح الطالب باالمتناع عن االستخدام المعني.
 

روريًا في الظروف الفردية، اعتبار يجب أن يكون من اختصاص مسؤولي مدارس لين العامة، من وقت آلخر، أو كما قد يكون ض
استخدام معين مناسبًا أو غير مناسب، بناًء على روح هذه السياسة. قد يقوم المشرف أو من ينوب عنه بإنشاء وإصدار وتحديث المبادئ 

 بة وغير المناسبة.التوجيهية، والتعهدات، واالتفاقيات، واألدلة، والمستندات األخرى لمساعدة الطالب في فهم االستخدامات المناس  
 

 االستخدامات غير المقبولة  
 

ال يجوز استخدام نظام/شبكة مدارس لين العامة ونظام البريد اإللكتروني واألجهزة ألي غرض بخالف األغراض التعليمية المتعلقة 
  بمدارس لين العامة. تشمل االستخدامات غير المقبولة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 

  ،بما في ذلك التسلط عبر اإلنترنت، بما ينتهك سياسة خطة الوقاية والتدخل في مدارس لين العامة؛التنمر   
  ،التمييز من أي نوع ينتهك سياسات مدارس لين العامة المتعلقة بالعرق، واللون، واألصل القومي، والعقيدة/الدين، والجنس

قلية أو الجسدية، والعمر، والنسب، والحالة االجتماعية، والتشرد، والهوية الجنسية، واإلثنية، والتوجه الجنسي، واإلعاقة الع
أو  ،قوانينوالخاصة الحاجة أو الكفاءة في اللغة اإلنجليزية أو التحصيل الدراسي أو أي اعتبار آخر غير قانوني بموجب أي 

 أو محلية؛ ،أو حكومية ،لوائح اتحادية
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 ليل سياسة المدارس العامة في لين، بما في ذلك قانون االنضباط الوارد فيهما؛أي انتهاك لكتيب مدارس منطقة لين العامة أو د   
 الوصول إلى أو نقل مواد تهديدية أو فاحشة؛   
 قرصنة الكمبيوتر؛   
 إنشاء أو نشر فيروسات الكمبيوتر؛   
  األنشطة غير القانونية من أي نوع؛   
 المبيعات؛ األنشطة التجارية، بما في ذلك اإلعالن عن المنتج أو الخدمة أو   
 االستخدام السياسي من أي نوع؛   
  السرقة األدبية؛   
 توزيع البريد اإللكتروني الجماعي أو البريد العشوائي؛  
 جمع التبرعات غير المصرح به، بما في ذلك لصالح المدرسة؛   
  العامة؛تثبيت البرامج أو التطبيقات ما لم يكن مصرًحا بذلك من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس لين   
  االستخدام غير المالئم لحساب شخص آخر؛   
 تصفح الويب ما لم يكن لألغراض التعليمية المتعلقة بمدارس لين العامة؛  
 لن يشترك الطالب في قوائم البريد اإللكتروني أو قائمة الخدمات إال لألغراض التعليمية المتعلقة بمدارس لين العامة؛  
 ور مع أفراد آخرين أو السماح لآلخرين بتسجيل الدخول نيابة عنهم؛لن يقوم الطالب بمشاركة كلمات المر  
 لن يقوم الطالب بتسجيل الدخول أو محاولة تسجيل الدخول كأفراد آخرين؛  
  لن يقوم الطالب بتوزيع معلومات التعريف الشخصية (باستثناء ما هو ضروري لألغراض التعليمية المتعلقة بمدارس لين

  خصوصية اآلخرين؛العامة) أو عدم احترام 
 لن يقوم الطالب بإعارة جهازهم الصادر من المنطقة التعليمية ألي شخص؛  
 لن يقوم الطالب بتشويه جهازهم الصادر عن المنطقة أو إعادة تكوين إعدادات المنطقة؛  
 ة، والمواعدة؛ال يجوز الوصول إلى الفئات التالية من الروابط: مواقع أو تطبيقات البالغين، وغرف الدردشة، والمقامر  
  أو تيك توك) ما لم يكن لألغراض  إنستغرام،أو  ،أو سناب شات ،الفيسبوكيُحظر استخدام الوسائط االجتماعية (بما في ذلك

التعليمية المتعلقة بمدارس لين العامة وطالما لم يتم االعتراض على هذا االستخدام من قبل مدرس الفصل الدراسي للطالب أو 
  بناء القيادة أو مدارس لين العامة قسم تكنولوجيا المعلومات؛

  صيًا (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أجهزة الكمبيوتر ال يجوز للطالب توصيل أجهزتهم اإللكترونية المملوكة شخ
  المحمولة أو األجهزة اللوحية) بشبكة مدارس لين العامة؛

 أي غرض آخر غير تعليمي من أي نوع؛ أو   
 .أي غرض آخر ال عالقة له بمدارس لين العامة   

 

  اآلداب
   

تروني، واألجهزة، يُتوقع من الطالب التصرف وفقًا لقواعد السلوك عند استخدام نظام/شبكة مدارس لين العامة، ونظام البريد اإللك
  المعقولة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اللباقة واستخدام اللغة المناسبة.
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 المسؤولية المشتركة   

 
بما  تدرك مدارس لين العامة أهمية القيم األساسية للشمولية والتوقعات العالية والتعاون والمسؤولية المشتركة والتعلم مدى الحياة الملهم، 

في ذلك ما يتعلق بالتكنولوجيا. على الرغم من عدم وجود قيمة جوهرية واحدة أكثر أهمية من األخرى في السياق العام، ترغب مدارس 
 عامة في التأكيد على القيمة األساسية للمسؤولية المشتركة لهذه السياسة.لين ال  

 
 يتم تشجيع المدارس الفردية على إيصال التوقعات حول استخدام التكنولوجيا والعناية باألجهزة بطريقة مستمرة.  

 
قد أجهزتهم، أو ضياعها، أو سرقتها، أو يجب على الطالب/العائالت إخطار قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس لين العامة في حالة ف

أو تلفها، أو إتالفها، أو عدم عملها بشكل صحيح بأي طريقة. وفي بعض الحاالت، قد يُطلب من العائالت تقديم تقرير للشرطة،  ،كسرها
 كما هو الحال في حالة السرقة.  

 
مكنت التصفية للحماية من المحتوى غير المناسب. ومع ذلك، قامت مدارس لين العامة بتثبيت جدار حماية لحماية الشبكة من المتسللين و

 فإن هذه الحماية ليست مطلقة.  
 

يجب على الطالب/العائالت إخطار قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس لين العامة بأي مشاكل أو أمور محتملة تعرضوا لها مع  
  أجهزتهم، وأيًضا بأي مخاطر أمنية محتملة تمت مواجهتها في استخدام نظام/شبكة مدارس لين العامة، بما في ذلك البريد اإللكتروني.

 
عثور الطالب عرًضا أو قصًدا على مواد ال تتوافق مع األغراض التعليمية لمدارس لين العامة. وبالتالي، فإن  من المستحيل ضمان عدم

   اإلشراف المعقول على الطالب من قبل الوالدين/األوصياء/القائمين على الرعاية (أثناء وجودهم خارج المدرسة) ضروري.  
 

  اسب من قبل الطالب، فيجب عليهم إبالغ مشرفهم في أقرب وقت ممكن.إذا الحظ الموظفون داخل المدرسة إجراًء غير من
 

وأخيًرا، عند استخدام نظام/شبكة مدارس لين العامة ونظام البريد اإللكتروني واألجهزة، يُتوقع من الطالب اتخاذ االحتياطات المعقولة 
  لسالمة أنفسهم واآلخرين.

 
 الخصوصية الذاتية  

 
توقع للخصوصية في استخدام النظام/الشبكة والبريد اإللكتروني واألجهزة الصادرة عن المنطقة. يمكن  يجب أال يكون لدى الطالب أي

عمليات إرسال البريد وهذا يشمل، على سبيل المثال ال الحصر،  للمسؤولين مراجعة الملفات ومراقبة جميع أنشطة الكمبيوتر واإلنترنت.
  لكترونية. ال يعتبر هذا النشاط سريًا ويمكن مراقبته في أي وقت.اإللكتروني واالستخدامات األخرى للموارد اإل

 
 الوصول إلى الشبكة الالسلكية   

  
لن تتحمل مدارس لين العامة مسؤولية استخدام أي  ستوفر مدارس لين العامة شبكة السلكية مفلترة والتي قد يُسمح للطالب باالتصال بها.

معلومات يتم الحصول عليها عبر الشبكة الالسلكية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر فقدان البيانات الناتج عن التأخير، أو عدم 
للطالب تعطيل استخدام الشبكة  التسليم، أو سوء التسليم، أو انقطاع الخدمة بسبب اإلهمال و/أو األخطاء و/أو السهو. ال يجوز

   يتحمل الطالب مسؤولية استخدام الشبكة الالسلكية.  الالسلكية.
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أثناء التواجد في مباني مدارس لين العامة، ال يجوز للطالب توصيل األجهزة الصادرة عن المنطقة التعليمية بنقطة االتصال الشخصية 

 الظروف المخففة ولألغراض التعليمية المتعلقة بمدارس لين العامة فقط.الخاصة بالطالب أو بأي تقنية مشابهة، إال في   
 

 إعادة الجهاز وبيانات تسجيل الدخول  
 
عند التخرج من مدارس لين العامة أو االنتقال منها أو مغادرتها بأي شكل آخر، فيجب أن يقوم الطالب بإعادة أي جهاز (أجهزة) صادرة 

  عن المنطقة التعليمية إلى مدارس لين العامة.  
 

 التخريب والعناية باألجهزة  
 

كسرها، أو إتالفها، أو تدميرها، أو محاولة اإلضرار ببيانات  ال يجوز للطالب فقد األجهزة عن قصد، أو وضعها في غير مكانها، أو
 طالب آخر أو بيانات مدارس لين العامة.  

 
باإلضافة إلى ذلك، يُتوقع من الطالب اتخاذ خطوات معقولة لمنع تلف الجهاز الذي يمكن تجنبه أو فقدان الجهاز بسبب السلوك غير  

  المبالي.
 

لن يقوم الطالب بإعارة جهازهم الصادر عن المنطقة التعليمية ألي شخص، ولن يقوموا بتشويه األجهزة، وال يجوز لهم إعادة تكوين  
  إعدادات المنطقة التعليمية.

 
 انتهاك السياسة  

 
اسة. في حال انتهاك الطالب يجب أن تؤثر الدرجة والتكرار والظروف المحيطة بكل حادث على األساليب المستخدمة في تطبيق هذه السي

 لهذه السياسة، فقد يخضع النضباط مدرسي.  
 

ت قد يؤدي االستخدام غير المناسب لنظام/شبكة مدارس لين العامة، أو نظام البريد اإللكتروني، أو األجهزة إلى إلغاء أي وجميع االمتيازا 
 المدرسة.الواردة في هذه السياسة، بما في ذلك امتياز أخذ األجهزة من مباني   

 
 تتناول األحكام التالية أيًضا الخسارة أو الضرر المتعمد وغير المتعمد لألجهزة.  

 
 عواقب فقدان الجهاز أو إتالفه  

 
يجب على الطالب الذي فقد جهازه أو ضعه في غير مكانه أو ُسرق أو دمر/تلف بشكل ال يمكن إصالحه (بخالف البلى  .1

 مرة خالل دورة استبدال جهاز معين: العادي)، سواء عن قصد أو غير قصد، ألول  
 .الحصول على جهاز بديل الستخدامه خارج المبنى   
  قد يطلب أو ال يطلب قسم تكنولوجيا المعلومات، بحسب الظروف، في مدارس لين العامة من الطالب حضور

المنطقة. قد يتم  مناسبة تعليمية للعناية الجهاز. قد يتم توفير هذه الفرصة من قبل المدرسة نفسها، أو من قبل
 توفير هذه الفرصة شخصيًا أو عن طريق الفيديو، وقد تكون فردية أو جماعية.  

   إذا تمت مشاهدة الطالب من قبل موظفيLPS  أو أمام الكاميرا بإتالف جهاز أو تدميره عمًدا، فقد يُطلب من
إلى تكلفة الجهاز. وخالف ذلك،  الطالب أو ال تعويض المدرسة/المنطقة التعليمية بمبلغ نقدي معقول، بما يصل

لن يكون هناك سداد نقدي مطلوب من الطالب الذي فقد جهازه أو ضعه في غير مكانه أو ُسرق أو دمر/تلف 
 بشكل ال يمكن إصالحه ألول مرة خالل دورة استبدال جهاز معين.
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مرت/تعرضت ألضرار ال يمكن إصالحها يجب التعامل مع الطالب الذي فقد أجهزته أو وضعت في غير مكانها أو ُسرقت أو د .2
 (بخالف البلى العادي) مرات إضافية، سواء عن قصد أو عن غير قصد، على النحو التالي:  

 

 المرة الثانية (أثناء دورة استبدال جهاز معين):  .أ  
   يجوز للطالب الحصول على جهاز بديل الستخدامه خارج المبنى، أو قد يتم تزويده بجهاز الستخدامه في

 مباني المدرسة فقط. يتم تحديد ذلك من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس لين العامة.  
  لموضح أعاله.قد يُطلب أو ال يُطلب من الطالب حضور مناسبة تعليمية للعناية بالجهاز من النوع ا   
   قد يُطلب من الطالب أو ال يُطلب منه تعويض المدرسة/المنطقة التعليمية بمبلغ نقدي معقول، يصل إلى تكلفة

 الجهاز.  
   قد يقرر قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس لين العامة، بحسب الظروف، طلب السداد فقط، أو فقط حضور

 ، أو عدم طلبهما.مناسبة تعليمية للعناية الجهاز، أو كليهما  
  في حالة الطالب الذي يتم تزويده بجهاز الستخدامه في مباني المدرسة فقط، يجوز إلدارة تكنولوجيا المعلومات

في مدارس لين العامة أو المشرف (أو من ينوب عن المشرف)، لسبب وجيه، في أي وقت، عكس قرارهم 
 .وتقديم بدالً من ذلك جهاز بديل الستخدامه خارج المبنى  

 
  المرة الثالثة (أثناء دورة استبدال جهاز معين):  .ب

  .يتم تزويد الطالب بجهاز يستخدم في مباني المدرسة فقط   
   قد يطلب قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس لين العامة، بحسب الظروف، السداد فقط، أو فقط حضور

مناسبة تعليمية للعناية بالجهاز، أو كليهما. يجب أن يطلب قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس لين العامة على 
 ه من قبل المشرف أو من ينوب عنه.األقل واحد مما ذكر. قد يتم التنازل عن كال الشرطين فقط لسبب وجي  

  على الرغم مما سبق، يجوز للمشرف أو من ينوب عنه، لسبب وجيه، في أي وقت، توفير جهاز بديل
 الستخدامه خارج المبنى.  

 
(ب) بطريقة أساسية وسهلة االستخدام. ومع ذلك، لم يتم تغطية  2و) (أ) 2) و (1يهدف الجدول التالي إلى توضيح األحكام السابقة (

 االستثناءات من القواعد والسيناريوهات الخاصة المذكورة أعاله بشكل كامل في الجدول أدناه.  
 

هل يجوز إخراج الجهاز البديل من  
 المبنى؟

  مطلوب سداد نقدي؟  مناسبة تعليمية مطلوبة؟

لم تتم مشاهدة الضرر أو ال، ما  ربما  نعم  المرة األولى
  التلف المتعمد.

قد توجد حاجة إلى السداد فقط، ومناسبة تعليمية فقط، أو كليهما، أو عدم   ربما  المخالفة الثانية
 الحاجة إلى أي منهما.

وما  3المخالفات 
 بعدها

  قد توجد حاجة إلى السداد فقط، أو مناسبة تعليمية فقط، أو كليهما.   ال

 
(ب) على أي جهاز تم إصداره على أساس اإلعاقة، أو على أي طالب يُعزى سوء  2و) (أ) 2) و (1ال تنطبق األحكام السابقة ( .3

 استخدامه إلى معايير األهلية لذوي االحتياجات الخاصة.
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دارس لين العامة بالحق في أو إتالفه، أو إتالفه عمًدا، وتحتفظ م ،كسرهفي حالة فقدان أي جهاز، أو وضعه في غير مكانه، أو  .4

إحالة األمر إلى تطبيق القانون. قد يخضع الطالب أيًضا لقانون انضباط المدارس العامة في لين، نظًرا ألنه قد يتعلق بتلف 
 الجهاز أو تدميره.  

 
 مراجعة السياسة  

 
لين مراجعة هذه السياسة بشكل دوري، ويجب نظًرا للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، يجب على لجنة مدارس لين العامة ولجنة مدرسة 

 مراجعتها أو تحديثها حسب الضرورة في هذه األوقات.  
 
 
 

 تم اعتمادها من قبل لجنة مدرسة لين  
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