
بیان السیاسة

الھدف
نحن ندرك أنھ في عالم الیوم المترابط والمدفوع بالتكنولوجیا ، یمكن أن تكون بیئة التعلم افتراضیة ، عبر اإلنترنت ، بعیدة وكذلك مكانًا مادیًا

للتعلم مثل الفصل الدراسي أو المكتبة. من خالل تطبیق التكنولوجیا ، نھدف إلى جعل الوصول إلى التعلم في أي وقت وفي أي مكان ممكنًا.

سیساعدنا اعتماد التقنیات الجدیدة والوصول إلى األجھزة على تطویر المھارات لدى طالبنا التي تساعدھم بشكل أفضل القتصاد غني
بالتكنولوجیا ومبتكر. تتمثل رؤیتنا في تقدیم نظام أساسي رشیق وسریع االستجابة یتیح التخصیص في التدریس وتجربة التعلم. عندما یمتد

الوصول إلى الجھاز خارج الفصل الدراسي ، یمتد التعلم أیًضا ویمكن أن یحدث في أي وقت. توقف التعلم عن أن یكون محصوراً داخل الفصل
الدراسي.

عند إصدار جھاز مدرسي ، یتم تطبیق ما یلي:

الجھاز الذي تم إصداره مخصص لالستخدام في المدرسة كل یوم ویجب إحضاره إلى المدرسة كل یوم.●
سیتم تسجیل جمیع األجھزة في نظام إدارة الجھاز المحمول بالمدرسة ، وھذا یضمن االستخدام المتسق والمسؤول الذي●

یتوافق مع سیاسات السلوك وتكنولوجیا المعلومات الحالیة.
مثل جمیع ممتلكات مدرسة تكنولوجیا المعلومات األخرى ، یقع الجھاز ضمن سیاسة االستخدام المقبول وعلى ھذا النحو●

یجب االلتزام بالسیاسة في جمیع األوقات.
یجب أن تظل البرامج المثبتة في األصل والتي تدفعھا المدرسة على الجھاز في حالة قابلة لالستخدام ویمكن الوصول●

إلیھا بسھولة في جمیع األوقات.
ستتم مزامنة األجھزة المحمولة في المدرسة بحیث تحتوي على التطبیقات الضروریة للعمل المدرسي.●
وفقًا لذلك ، سیتم معاقبة االستخدام غیر المالئم للجھاز أو بما یتعارض مع سیاسة المدرسة.●
ستخضع جمیع األجھزة التي تم إصدارھا لسیاسة جھاز المدرسة.●

سیاسة جھاز المدرسة

الغرض
للطالبیُسمحالالمتطورة.الحوسبةأواالجتماعیةالشبكاتأولأللعابمخصصةغیرتعلیمیةأداةھوإصدارهتمالذيالجھاز

بتنزیل أي مادة على الجھاز إال عندما یُطلب منھم ذلك من قِبل معلمیھم.

استالم جھازك
سیتم توزیع جمیع األجھزة أثناء التسجیل واألسبوع األول من المدرسة. یجب على أولیاء األمور والطالب التوقیع وإرجاع قسیمة

سیاسة التعلم اإللكتروني الموقعة في نھایة ھذا المستند والتي یجب تقدیمھا عند استالم أجھزتھم.

ملكیة الجھاز
أي خسارة أو تلف للجھاز من الطالب.سیظل الجھاز ملًكا للمدرسة. سیتم استرداد
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الحمایة من التلف العرضي

سیتمسنوات.ثالثفترةخاللواحدةمرةبالمطالبةللطالبسیُسمحثالث.طرفمزودقبلمنللجھازالعرضيالتلفضدالحمایةتوفیریتم
استرداد التكلفة الكاملة لإلصالح لكل مطالبة یتم تقدیمھا. إذا تطلب الجھاز استبدالھ ، فسیتم استرداد التكلفة الكاملة للجھاز الجدید من الطالب.

إعادة جھازك
یتملمإذاوالبطاریة).(الشاحنملحقاتھوالجھازإعادةLISیغادرطالبأيمنسیُطلبإصدارھا.بمجرداألصلیةبأجھزتھمالطالبسیحتفظ

إرجاعھ ، فسیكون الوالد / الوصي مسؤوالً عن دفع ثمن الجھاز بالكامل.

ستتم إعادة الجھاز المسمى الطالب إلى المدرسة في نھایة كل عام دراسي وإعادتھ إلى الطالب في بدایة كل عام دراسي.

األجھزة التي تخضع لإلصالح:

قد یتم إقراض جھاز لطالب تم تسلیم جھازه لإلصالح. (إذا كان اإلصالح مطلوبًا بسبب ضرر ضار ، فقد یتم سحب ھذه الخدمة)❏
ستنتھي األجھزة التي تم إصالحھا مع صورة المصنع األصلیة عند استالمھا ألول مرة. من المھم أن یحتفظ الطالب بمزامنة بیانات❏

المدرسة الخاصة بھم مع محركات األقراص السحابیة حتى ال تضیع المستندات والمشاریع الصفیة.
یجب االحتفاظ بالمعلومات الشخصیة التي ال یمكن استبدالھا في المنزل على جھاز تخزین خارجي.❏
سیتم فرض رسوم على الطالب وأولیاء األمور مقابل تلف الجھاز الناتج عن سوء االستخدام أو سوء المعاملة.❏
سیتم محاسبة الوالدین على أي أجزاء إضافیة والعمالة.❏

تطبیقات جوجل للتعلیم

Googleالمدرسةتستخدم Apps for Educationحسابتعیینسیتماإلنترنت.عبراإللكترونيللتعلیمأساسيكنظامGoogleطالبلكل
وإدارتھ بواسطة المدرسة. ستقتصر جمیع االتصاالت على نطاق المدرسة.

مسؤولیات الوالدین / الوصي
تحدث إلى طفلك / أطفالك حول أھمیة التصرف بشكل مناسب عبر اإلنترنت.❏
تحدث عن ضمان التواصل المحترم في جمیع األوقات واتخاذ الخیارات لحمایة معلوماتھم الشخصیة.❏
التأكید على أھمیة العنایة بممتلكاتھم بما في ذلك الممتلكات الصادرة عن المدرسة.❏
اقرأ سیاسة التعلم اإللكتروني واتفاقیة التعلیم اإللكتروني وقم بالتوقیع في المكان المناسب.❏

مسؤولیات المدرسة
توفیر الوصول إلى جمیع منصات التعلم بالمدرسة❏
دمج السالمة على اإلنترنت في المناھج الدراسیة.❏
توفیر عوامل تصفیة اإلنترنت للمحتوى غیر المناسب.❏
احتفظ بالحق في مراجعة ومراقبة وتقیید المعلومات المخزنة أو المشاركة أثناء التواجد في المدرسة.❏
التفاقیةالطالبامتثالضمانفيوالمساعدةالتعلملتقنیاتالممارسات""أفضلفيالطالبلمساعدةالموظفینإرشاداتتوفیر❏

التعلیم اإللكتروني.
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اتفاقیة االستخدام المقبول للطالب

سأستخدم فقط أنظمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المدرسة ، بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني والفیدیو●
الرقمي وتقنیات الھاتف المحمول لألغراض المدرسیة.

لن أقوم بتنزیل وتثبیت برنامج على تقنیات المدرسة الستخدامي الشخصي.●
سأقوم فقط بتسجیل الدخول إلى شبكة المدرسة واألنظمة والموارد األخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور●

الخاصین بي.
سأتبع نظام أمن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بالمدرسة ولن أكشف كلمات المرور الخاصة بي ألي شخص و●

سأغیرھا بانتظام.
سأستخدم عنوان البرید اإللكتروني الخاص بمدرستي فقط لألغراض المدرسیة. (إذا قدمت)●
سوف أتأكد من أن جمیع اتصاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت داخل المدرسة مع األقران أو الموظفین أو غیرھم●

مسؤولة ومعقولة.
سأكون مسؤوالً عن سلوكي عند استخدام اإلنترنت. یتضمن ھذا الموارد التي أصل إلیھا واللغة التي أستخدمھا.●
لن أقوم بتصفح أو تنزیل أو تحمیل أو إعادة توجیھ المواد التي یمكن اعتبارھا مسیئة أو غیر قانونیة عن عمد. إذا صادفت●

أي من ھذه المواد عن طریق الخطأ ، فأبلغ عنھا على الفور إلى معلمي أو فني / منسق تكنولوجیا المعلومات
واالتصاالت.

لن أعطي أي معلومات شخصیة مثل االسم أو رقم الھاتف أو العنوان عبر اإلنترنت.●
سوف أضمن أن نشاطي عبر اإلنترنت ، سواء في المدرسة أو خارج المدرسة ، لن یتسبب في إزعاج مدرستي أو طاقم●

العمل أو زمالئي أو اإلضرار بسمعتھ.
سأدعم نھج المدرسة لألمان عبر اإلنترنت ولن أقوم بتحمیل أو إضافة أي صور أو مقاطع فیدیو أو أصوات أو نصوص●

قد تزعج أي عضو في مجتمع المدرسة.
سأحترم خصوصیة وملكیة عمل اآلخرین عبر اإلنترنت في جمیع األوقات.●
لن أحاول تجاوز نظام تصفیة اإلنترنت.●
سأحترم أنظمة التكنولوجیا المدرسیة المقدمة لي ولن یتسبب في ضرر عمًدا. (أي أضرار أو خسارة ستؤدي إلى رسوم●

مالیة لإلصالح أو االستبدال)
سوف أبلغ معلمي أو فني تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت عن أي ضرر یلحق بأنظمة التكنولوجیا بالمدرسة على●

الفور.
أفھم أن استخدامي لإلنترنت والتقنیات األخرى ذات الصلة یمكن مراقبتھا وتسجیلھا ویمكن إتاحتھا المدرسي.●
أفھم أن ھذه القواعد مصممة إلبقاء آمنًا وأنھ إذا لم یتم اتباعھا ، فسیتم تطبیق عقوبات المدرسة ویمكن االتصال بوالدي /●

مقدم الرعایة.
أوافق على اتباع القواعد الموضحة في ھذه االتفاقیة.●

التوقیع ………………………………………………………..      التاریخ  …………………………………………………………………….
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اتفاقیة االستخدام المقبول للوالدین

عزیزي ولي األمر / مقدم الرعایة ،

أصبحت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بما في ذلك اإلنترنت والبرید اإللكتروني وتقنیات الھاتف المحمول والموارد عبر اإلنترنت جزًءا
مھًما من التعلم في مدرستنا. نتوقع أن یكون جمیع الطالب آمنین ومسؤولین عند استخدام أي معدات أو خدمات لتكنولوجیا المعلومات

واالتصاالت. من الضروري أن یكون الطالب على درایة بالسالمة اإللكترونیة وأن یعرفوا كیفیة البقاء بأمان عند استخدام أي تكنولوجیا
معلومات.

یُتوقع من الطالب قراءة ھذه االتفاقیة بعنایة ومناقشتھا مع أولیاء أمورھم أو مقدم الرعایة ثم التوقیع على شروط االتفاقیة واتباعھا. یمكن
مناقشة أي مخاوف أو تفسیر مع معلم الفصل أو مسؤول السالمة اإللكترونیة بالمدرسة.

یرجى وضع عالمة على كل من المربعات أدناه:

لقد قرأت وثیقة السیاسة بعنایة وأدركت أھمیة الشروط. أفھم أن أي خرق لھذه الشروط قد یؤدي إلى تطبیق العقوبة كما تراه❏
ضروریًا من قبل اإلدارة العلیا  للمدرسة.

أفھم أن ھذه السیاسة تنطبق أیًضا على الطالب الذین یستخدمون الجھاز في المدرسة أو في المنزل أو في رحلة مدرسیة.❏

أفھم أن المدرسة ستوفر اإلشراف الكافي وأنھ تم اتخاذ خطوات لتقلیل مخاطر التعرض للمواد غیر المناسبة.❏

أوافق على استخدام  تطبیقات جوجل للتعلیم .❏

یرجى إعادة القسم السفلي من ھذا النموذج إلى المدرسة لتقدیمھا.

توقیع الطالب وولي األمر / مقدم الرعایة

لقد ناقشنا ھذه الوثیقة و أوافق على اتباع قواعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ودعم االستخدام اآلمن والمسؤول ألنظمة تكنولوجیا
المعلومات واالتصاالت والخدمات المقدمة من قبل المدرسة.

توقیع ولي األمر / مقدم الرعایة ……. …………………… .. ……………… .. …………………………….

توقیع المتعلم ………………………… .. …………………………………………………………….

نموذج ………………………………………… .... التاریخ …………… ... ……………………………
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Policy Statement

Rationale
We recognize that in today’s interconnected and technology-driven world, the learning environment can be
virtual, online, remote as well as the physical place of learning such as a classroom or library. Through the
application of technology, we aim to make the access to learning anytime and anywhere possible.

The adoption of new technologies and device access will help us develop skills in our students that will better
prepare them for a technology rich, innovative economy. Our vision is to o�er an agile and responsive platform
that enables personalization in teaching and the learning experience. When device access extends beyond the
classroom, the learning also extends and can take place anytime. Learning ceases to be con�ned within a
classroom.

Where a school device has been issued the following applies:
● The device issued is intended for use at school each day and should be brought to school every day.
● All devices will be enrolled on the school’s mobile device management system, this will ensure

consistent, responsible use that aligns with existing conduct and IT policies.
● Like all other IT school property, the device falls under the Acceptable Use Policy and as such the policy

should be adhered to at all times.
● Originally installed software pushed by the school must remain on the device in usable  condition and

be easily accessible at all times.
● School mobile devices will be synchronised so that they contain the necessary apps for schoolwork.
● Inappropriate use of the device or in contravention of the school’s policy will be sanctioned accordingly.
● All issued devices will be subject to the school’s device policy.

School Device Policy
Purpose
The device issued is an educational tool not intended for gaming, social networking or high end computing.
Students are not permitted to download any material on the device except when instructed to do so by their
teachers.

Receiving your device
All devices will be distributed during enrollment and the �rst week of school.  Parents & Students must sign and
return the E-learning Policy signed slip at the end of this document which should be presented when collecting
their device.

Device Ownership
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The device will remain the property of the school. Any loss or damages to the device will be recovered from the
student.

Accidental Damage Protection
Accidental damage protection for the device is provided by a third party provider. Students will be permitted to
claim once within a three year span. The full cost of the repair will be recovered for each claim made. If the
device requires replacing, the full cost of the new device will be recovered from the student.

Returning your device
Students will retain their original device once issued. Any student who leaves LIS will be required to return the
device and accessories (charger and battery). If not returned the parent/guardian will be held responsible for the
payment of the device in full.

The student’s named device will be returned to the school at the end of each academic year and returned to the
student at the beginning of each school year.

Devices Undergoing Repair:
❏ A device may be loaned to a student whose device has been handed in for repair. (If repair is needed due

to malicious damage, this service may be withdrawn)
❏ Repaired devices will end up with the original factory image as �rst received.  It is important that

students keep their school data synced to cloud drives so documents and class projects will not be lost.  
❏ Personal information that cannot be replaced should be kept at home on an external storage device.
❏ Students and parents will be charged for device damage that is a result of misuse or abusive handling.  
❏ Parents will be billed for any additional parts and labor.

Google Apps for Education
The school uses Google Apps for Education as the main e-learning online platform. Every student’s Google
account will be set and managed by the school. All communication will be restricted to the School’s domain.

Parent/Guardian Responsibilities
❏ Talk to your child/children about the importance of conducting themselves appropriately online.
❏ Talk about ensuring respectful communication at all times and making choices to protect their personal

information.
❏ Reiterate the importance of looking after their property including that issued by the school.
❏ Read the eLearning policy and eLearning agreement and sign in the appropriate place.

School Responsibilities
❏ Provide access to all the School’s learning platforms
❏ Integrate cyber safety into the curriculum.
❏ Provide Internet �lters for inappropriate content.
❏ Reserve the right to review, monitor, and restrict information stored on or shared whilst at school.
❏ Provide sta� guidance to aid students in the 'Best Practice' of learning technologies and help assure

student compliance of the eLearning agreement.
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Students’ Acceptable Use Agreement

❏ I will only use the school’s ICT systems, including the internet, e-mail, digital video, and mobile
technologies for school purposes.

❏ I will not download or install software on school technologies for my personal use.
❏ I will only log on to the school network, other systems and resources with my own username and

password.
❏ I will follow the school’s ICT security system and not reveal my passwords to anyone and change them

regularly.
❏ I will only use my school email address for school purposes. (if provided)
❏ I will make sure that all ICT communication within school with peers, sta� or others is responsible and

sensible.
❏ I will be responsible for my behaviour when using the Internet. This includes resources I access and the

language I use.
❏ I will not deliberately browse, download, upload or forward material that could be considered o�ensive

or illegal. If I accidentally come across any such material, I will report it immediately to my teacher or
the ICT Technician/Coordinator.

❏ I will not give out any personal information such as name, phone number or address across the
internet.

❏ I will ensure that my online activity, both in school and outside school, will not cause my school, the
sta�, peers or others distress or bring into disrepute.

❏ I will support the school approach to online safety and not deliberately upload or add any images,
video, sounds or text that could upset any member of the school  community.

❏ I will respect the privacy and ownership of others’ work on-line at all times.
❏ I will not attempt to bypass the internet �ltering system.
❏ I will respect the school technology systems provided to me and not cause damage deliberately. (Any

damages or loss will result in monetary charges for repair or  replacement)
❏ I will report any damage caused to the school technology systems immediately to my teacher or ICT

Technician.
❏ I understand that my use of the internet and other related technologies can be monitored and logged

and can be made available to my teachers.
❏ I understand that these rules are designed to keep me safe and that if they are not followed, school

sanctions will be applied and my parents/carer may be contacted.
❏ I agree to follow the rules outlined in this agreement.

Signature …….………………….………………………...…………… Date ……………...……………
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Parents’ Acceptable Use Agreement

Dear Parent/ Carer,

ICT including the internet, e-mail, mobile technologies and online resources have become an  important part of
learning in our school. We expect all students to be safe and responsible  when using any ICT equipment or
services. It is essential that students are aware of E-Safety  and know how to stay safe when using any ICT.

Students are expected to read carefully and discuss this agreement with their parents or  carer and then to sign
and follow the terms of the agreement. Any concerns or explanation can be discussed with their class teacher or
The School’s E-safety O�cer.

Please tick each of the boxes below:
❏ I have read the policy document carefully and understand the signi�cance of the conditions. I

understand that any breach of these conditions may result in sanctioned being applied as deemed
necessary by the School’s SLT.

❏ I understand that this policy also applies to students using the device in school, at home or on school
excursion.

❏ I understand the school will provide adequate supervision and that steps have been taken to minimize
risk of exposure to unsuitable material.

❏ I give consent for Google Apps for Education.

Please return the bottom section of this form to school for �ling.

Student and Parent/Carer Signature

We have discussed this document and …………………………………….......... agrees to follow the  ICT rules and to
support the safe and responsible use of ICT systems and services provided  by the school.

Parent/ Carer Signature …….…………………..……………….………………………….

Learner Signature………………………..………………………………………………….

Form …………………………………….... Date ……………...…………………………
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Policy Review and Update

Author(s): Liwa Schools - E-Safety Audit Committee

Review frequency: Annual

Review Date: 1st August 2021

Date of Next Review: 1st August 2022
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