سياسة االستخدام المقبول للطالب واإلنترنت
لمدارس سينسيناتي العامة لعام الدراسي 2022-2021

سيقوم الطالب بالتوقيع رقميا على نسخة مناسبة للصف من سياسة االستخدام المقبول ()AUP
واتفاقية أمان اإلنترنت  /الشبكة في المدرسة من خالل رابط متوفر في سكولوجي (Schoology).
بيان االهدف  -االهدف من توفير األجهزة التكنولوجية والوصول إلى اإلنترنت والشبكة في المدارس والمنازل لدعم األهداف التعليمية للمنطقة.
شروط االتفاقية  -للسماح بالوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في المدارس وشبكات الكمبيوتر وتطبيقات البرامج  ،بما في ذلك تطبيقات  Googleللتعليم ،
واإلنترنت  ،يجب على الطالب قراءة إصدار مناسب للصف من هذه االتفاقية وتوقيع نموذج الموافقة .سيقوم الطالب بالتوقيع رقميا على نموذج الموافقة
في المدرسة.

أولياء االمور ،يرجى قراءة هذا المستند حتى تكون على دراية بسياسة مدارس .CPS
قواعد استخدام اإلنترنت  /الشبكة-
توفر المقاطعة إمكانية الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر المدرسية وشبكات الكمبيوتر واألدوات واألجهزة المعتمدة من المقاطعة وتطبيقات البرامج  ،بما في ذلك
تطبيقات  Googleللتعليم  ،واإلنترنت لألغراض التعليمية فقط  ،بما في ذلك الوصول إلى المعلومات والمشاركة مع المعلمين والطالب اآلخرين  ،وتخزينها
الملفات  ،إجراء البحوث  ،والتعاون في المشاريع مع اآلخرين .إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان النشاط المزمع القيام به تعليميًا  ،فاستشر مدير المدرسة أو
المعلم المعين لمساعدتك .يعد استخدام شبكة المقاطعة واإلنترنت ميزة مميزة.
يجب على المستخدم الذي ينتهك هذه االتفاقية  ،كحد أدنى  ،الوصول إلى الشبكة واإلنترنت إنهاء ويخضع إلجراءات تأديبية إضافية على أساس شدة االنتهاك.
يلتزم جميع المستخدمين بمدونة قواعد السلوك الخاصة بمدارس سينسيناتي العامة ( )CPSوالشروط واألحكام التالية:

سالمة الطالب  /التعليم
التنمر/البلطجة اإللكترونية
البلطجة اإللكترونية تعني أي تعمد  ،يتم إرساله إلكترونيًا (بما في ذلك استخدام الرسائل النصية أو الرسائل الفورية أو نشر نص أو صور) لفظي أو رسم
ى عقليا ً (بما في ذلك اإلهانة واإلحراج) وهو
بياني يعرضه طالب أو مجموعة من الطالب بشكل متكرر تجاه طالب (طالب) آخرين والسلوك يسبب أذ ً
شديد بما فيه الكفاية أو مستمر أو واسع االنتشار.
يُمنع منعًا باتًا أي تنمر إلكتروني أو مضايقة أو تخويف .إذا تبين أن الطالب قد شارك في البلطجة اإللكترونية  ،فسيوصى بإجراء تأديبي .إذا اعتقد الطالب
فورا إلى موظف بالغ  ،مثل المعلم أو مدير المدرسة .باإلضافة إلى ذلك  ،يتم تشجيع الطالب
أنه أو هي ضحية البلطجة اإللكترونية  ،فيجب إبالغ الحالة ً
على إبالغ موظفي المدرسة إذا كانوا يشكون في تعرض طالب آخر للتخويف عبر اإلنترنت.

إرسال المحتوى الجنسي
الرسائل النصية هي إرسال صور جنسية صريحة عبر أي وسائط إلكترونية  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الرسائل
النصية أو الرسائل الفورية أو البريد اإللكتروني .يُحظر الفعل الجنسي بشكل صارم ويعتبر جريمة من الفئة الثالثة .يجب اإلبالغ عن
الرسائل الجنسية على الفور إلى موظف بالغ  ،مثل المعلم أو مدير المدرسة.
وصف السلوك المحظور
ً
ُ
محظورا بموجب قواعد
· ال تقم أبدًا بإنشاء أو إعادة إنتاج أو توزيع مقاطع فيديو أو صور أو تسجيل صوتي أو أي وسيلة أخرى تظهر سلوكا
ً
السلوك على ممتلكات المدرسة أو في األحداث المدرسية  ،بما في ذلك استخدام األجهزة اإللكترونية المملوكة للمدرسة أو الشخصية.
· ال تنشر أبدًا صور السلوك المحظور على مواقع الشبكات االجتماعية مثل  Facebookأو  Google Plusأو  YouTubeأو  Instagramأو
 Snapchatأو أي مواقع ويب أخرى مماثلة.
· أي تصوير للسلوك المحظور يجب تسليمه فورا ً إلى مدير المدرسة.

الشبكات االجتماعية  /غرف الدردشة
· ال تنشر أبدًا معلومات شخصية  ،مثل االسم الكامل أو رقم الضمان االجتماعي أو العنوان أو رقم الهاتف أو أرقام البنك أو بطاقات االئتمان  ،إلخ.
صورا حساسة أو غير الئقة .إذا قمت بنشر صورة  ،فكر فيما إذا كانت أمك ستعرضها في غرفة
· ال تفكر في نشر صور لك .ال تنشر أبدًا
ً
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المعيشة.
· افترض أن كل ما تنشره هو على اإلنترنت بشكل دائم.
· ال توافق على مقابلة شخص تعرفه فقط من موقع التواصل االجتماعي أو غرفة الدردشة.
قواعد اإلنترنت والسلوك األساسية في اإلنترنت
· تنطبق قواعد السلوك وقواعد المقاطعة الخاصة بـ  CPSحول "االنتحال  /الغش" و "البلطجة وغيرها من أشكال السلوك العدواني" و "البلطجة  -المضايقة -
التخويف  -الرسائل الجنسية" على سلوك اإلنترنت  /الشبكة.
سيقوم غاغل ( )Gaggleبمراقبة وتصفية جميع رسائل البريد اإللكتروني للطالب ومحتوى تطبيقات  .Googleسيتم حظر الرسائل غير المناسبة أو التي تم
اإلبالغ عنها وإرسالها إلى المسؤول.
· كن مهذبا .استخدام اللغة والرسومات المناسبة.
ال تستخدم الوصول إلى الشبكة أو اإلنترنت إلنشاء أو توزيع أو إعادة توزيع النكات أو القصص أو المواد األخرى بنا ًء على اإلهانات أو الصور النمطية المتعلقة
بالعرق أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين أو التوجه الجنسي.
· يجوز للمدرسين السماح للطالب الفرديين باستخدام البريد اإللكتروني  ،وغرف الدردشة اإللكترونية  ،والرسائل الفورية  ،ومواقع الشبكات االجتماعية
وغيرها من أشكال االتصاالت اإللكترونية المباشرة  ،بما في ذلك  Gmailو  ، Google Hangoutsللحاجات التعليمية فقط وبإشراف مناسب.
· صور الطالب  /عمل الطالب  -نشر صور الطالب والعمل على مواقع الويب يعزز التعلم والتعاون ويوفر فرصة لمشاركة إنجازات الطالب .قد يتم تضمين
صور ومنتجات طالب  12-Kعلى موقع الويب فقط دون تحديد تعليق أو أسماء .يجب على اآلباء  /األوصياء اإلشارة إلى موافقتهم الخطية على نشر صور
أطفالهم أو عملهم المدرسي على أي موقع إلكتروني متعلق بالمدرسة قبل نشر العنصر على الويب.

يرجى مالحظة أنه تحت أي ظرف من الظروف لن يتم التعرف على صور أو أعمال طالب المرحلة
 12- Kباألسماء األولى واألخيرة على مواقع المقاطعة أو المدرسة أو المدرس.
الخصوصية  -يتم توفير الوصول إلى الشبكة واإلنترنت كأداة لتعليمك .تحتفظ المقاطعة بالحق في مراقبة وفحص ونسخ
ومراجعة وتخزين في أي وقت ودون أي إشعار مسبق وأي استخدام لشبكة الكمبيوتر والوصول إلى اإلنترنت وجميع المعلومات
المرسلة أو المستلمة فيما يتعلق بهذا االستخدام .يجب أن تكون جميع ملفات المعلومات هذه وتظل مل ًكا للمنطقة  ،ولن يكون لدى
أي مستخدم أي توقع للخصوصية فيما يتعلق بهذه المواد.
·حقوق الطبع والنشر  -يجب على جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس االلتزام بقوانين حقوق النشر في الواليات المتحدة (.P.L
 )94-553وإرشادات الكونغرس التي تحددها فيما يتعلق بالبرامج والتأليف ونسخ المعلومات .ال تقم بتنزيل مواد أو برامج محمية
بحقوق طبع ونشر دون إذن المالك.
· ال تبيع أو تشتري أي شيء عبر اإلنترنت.
· ال تقم بنقل أو الوصول إلى مواد فاحشة أو إباحية ؛ أخبر معلمك إذا تلقيت هذه المواد.
· تتم مراجعة أي اشتراك في قائمة العروض أو لوحات اإلعالنات أو الخدمات عبر اإلنترنت من قبل مسؤول المقاطعة ويجب أن يوافق
عليه المعلم قبل أي استخدام من هذا القبيل.
· ال تقم بالوصول إلى الشبكة أو اإلنترنت بأي وسيلة أو جهاز غير تلك المعتمدة من قبل المعلم.
· ال تنشر خطابًا غير الئق على أي مدونات أو مواد إذاعية أو تطبيقات  Googleأو أي موقع ويب آخر
أدوات  .2.0تُعتبر هذه األدوات امتدادًا للفصل الدراسي الخاص بك  ،وأي خطاب يُعتبر غير مناسب في الفصل الدراسي يعد أيضًا غير مناسب في جميع
استخدامات أدوات الويب هذه.
وهذا يشمل  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،األلفاظ النابية والتعليقات العنصرية أو التمييزية أو غيرها من المالحظات التمييزية .سيتم مراقبة
التعليقات المقدمة على المدونات وحذفها إذا كانت غير الئقة .أي طالب ينتهك هذه القاعدة سيخضع إلجراءات تأديبية.
· ال تستخدم الشبكة أو اإلنترنت في أي نشاط غير قانوني  ،بما في ذلك (أ) العبث بأجهزة الكمبيوتر أو البرامج أو البيانات ( ،ب) الدخول
غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر والملفات (القرصنة  /التكسير) ( ،ج) تخريب المعرفة أو إتالف المعدات و (د) حذف ملفات
الكمبيوتر .يعتبر هذا النشاط جريمة بموجب قوانين الواليات والقوانين الفيدرالية وسيتم تأديبها وفقًا لذلك.
· ال تستخدم الشبكة أو اإلنترنت إلرسال رسائل تتعلق أو غير ذلك من األنشطة غير القانونية مثل بيع أو تعاطي المخدرات أو الكحول ؛
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دعم النشاط اإلجرامي أو العصابي ؛ تهديدات أو تخويف أو مضايقة أي شخص آخر.

تنطبق جميع القواعد المذكورة أعاله صراحة على سبيل المثال ال الحصر  ،على استخدام تطبيقات ( )Googleللتعليم ،
والتي تشمل  ،على سبيل المثال ال الحصر  Gmail ،و  Google Driveو  Google Calendarو Google
 Hangoutsو  Google Docsو .Google Forms

الشبكة  /أمن النظام  /تصفية المحتوى(المواضيع)
 إذا تم تحديد مشكلة أمان اإلنترنت  /الشبكة  ،يجب على المستخدم إخطار شخص بالغ  ،مثل المعلم  ،الذي سيُبلغ بدوره مسؤولالنظام .يجب عدم إظهار المشكلة للمستخدمين اآلخرين.
 ال تحاول تسجيل الدخول كمسؤول النظام .سيؤدي هذا اإلجراء إلى إلغاء االمتيازات. ال تستخدم الوكالء المجهولين للتحايل على تصفية المحتوى التي تنفذها المنطقة. ال تقم بتحميل أو إنشاء فيروس كمبيوتر عن قصد أو عن غير قصد أو تحميل أي برنامج يدمر الملفات والبرامج أو يربكالمستخدمين أو يعطل أداء النظام.
 ال تقم بتثبيت برنامج تابع لجهة خارجية دون موافقة المسؤول المعين. ال تشارك كلمات السر الخاصة بك.ال تستخدم حسابات أو كلمات مرور شخص آخر. قد يتم تعطيل تدابير حماية التكنولوجيا من قبل شخص مفوض .لن يتم ذلك إال من خالل إدارة تكنولوجيا المعلومات ( )ITMأثناءاستخدام الكمبيوتر للبالغين لتمكين الوصول إلى اإلنترنت للبحث أو ألغراض قانونية أخرى.
 ال تشارك في أنشطة القرصنة  /االختراق أو أي شكل من أشكال الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر أو الشبكاتأو نظم المعلومات األخرى.
إذا تم تحديد مشكلة أمان اإلنترنت  /الشبكة  ،يجب على المستخدم إخطار شخص بالغ  ،مثل المعلم  ،الذي سيقوم
بدوره بإخطار مسؤول النظام .ال ينبغي أن تظهر المشكلة للمستخدمين اآلخرين.
.

مسؤوليات المعلم
·
·
·
·
·

▪ سيقدم للطالب إرشادات مناسبة من الناحية التنموية أثناء استخدامهم موارد االتصاالت والمعلومات اإللكترونية إلجراء البحوث وغيرها من
الدراسات المتعلقة بمناهج المقاطعة.
▪ سيتم إبالغ جميع الطالب بحقوقهم ومسؤولياتهم كمستخدمين لشبكة المقاطعة قبل الوصول إلى تلك الشبكة  ،إما كمستخدم فردي أو كعضو
في فصل دراسي أو مجموعة.
▪ سيتم استخدام الموارد الشبكية لدعم األهداف التعليمية.
▪ عالج مخالفات الطالب في  AUPوفقًا لقواعد سلوك مدارس . CPS
▪ توفير أنشطة بديلة للطالب الذين ليس لديهم امتيازات الشبكة واإلنترنت.

مسؤوليات مدير المدرسة
▪ قم بتضمين هذا نموذج ال AUPفي دليل الطالب في مدرستك.
▪ توزيع كتيبات الطالب على جميع الطالب.
▪ عالج مخالفات الطالب في  AUPوفقًا لقواعد سلوك مدارس . CPS
▪ احتفظ بنماذج الموافقة الموقعة في الملف لمدة عام واحد
▪ حدد لهيئة التدريس هؤالء الطالب الذين ليس لديهم إذن الستخدام اإلنترنت.
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مسؤوليات المنطقة
▪ تأكد من أن برنامج التصفية  /الحجب قيد االستخدام لمنع الوصول إلى المواقع والمواد غير المناسبة أو المسيئة أو الفاحشة أو التي
تحتوي على مواد إباحية أو ضارة على القاصرين.
صر .
▪ تقييد الكشف غير المصرح به  ،واستخدام ونشر المعلومات الشخصية المتعلقة بالق ّ
▪ نشر هذا  AUPعلى موقع المقاطعة.

للحصول على الدعم الفني  ،يرجى االتصال بمركز الدعم الفني لألسرة513-363-0688 :

تحتفظ مدارس سينسيناتي العامة بالحق في تغيير هذه السياسة في أي وقت.
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