مراجعة 18/6

سياسة االستخدام المقبول
للمدارس العامة لمقاطعة فاييت

تقر المنطقة بأن قدرة االتصال مع التكنولوجيا في المدرسة تمنح الطالب فرص أكبر للتعلم ،االنخراط ،التواصل ،وتطوير المهارات لتحضيرهم للعمل ،الحياة،
والمواطنة .نحن ملتزمون بمساعدة الطالب على تطوير مهارانت تكنلوجيا وتواصل للقرن ال  .21فيما يهدف إلى ذلك ،نحن نقدم منفذ إلى التنكلوجيا للطالب
والكادر الستخدامه ألهداف تعليمية .سياسة االستخدام المقبول هذه ) (AUPتحدد الشروط والتوقعات لالستخدام من قبل الطالب ،األساتذة ،واألهل عند استخدام
تقنيات المدرسة واألجهزة المملوكة شخصيا ً في ممتلكات المنطقة.
أدوار ومسؤوليات الكادر
تؤمن المنطقة بأن استخدام التكنلوجيا يتطلب من جميع المستخدمين بأن يكونوا مواطنين رقميين آمنين ومسؤولين ،بناء على ذلك ،سوف تستخدم المنطقة
االستراتيجيات التالية للمساعدة على حفاظ على سالمة المستخدمين.
 توجيهات المواطنة الرقمية واآلمانة للطالب التي سوف يتم القيام بها كل سنة.
 سوف يراقب األساتذة والكادر بشكل نشط استخدام الطالب المسموح لهم ضمن غرفة الصف.
 سوف يتم حد االتصال على االنترنت حسب ما يطلب به من قبل قوانين الوالية والفدرالية وسياسات المنطقة .نشاط االنترنت يمكن أن تتم مراقبته
وتسجيله في أية وقت.
 يمكن أن تراجع إدارة المدرسة والشبكة الملفات والتواصالت لضمان االستخدام المالئم.
أدوار ومسؤوليات األهل/األوصياء
تتوقع المنطقة من األهل/األوصياء المشاركة معنا لتعليم الطالب االستخدام اآلمن والمالئم للتكنلوجيا المتاحة للطالب .بينما سوف تقوم المنطقة ببذل كل جهد
ممكن لمنع االستخدام غير المالئم ،فإنه من المستحيل تجميد ومنع جميع المحتويات غير المالئمة .على مثال ذلك ،أي اتصال غير موصول ال تتم المحافظة عليه
من قبل المنطقة ال تتم مراقبته وهو يعتبر مسؤولية األهل/الوصي.
أدوار ومسؤوليات الطالب
يهدف المنفذ إلى التقنية والشبكة فقط إلى دعم األهداف التعليمية والتوجيه .يتوقع من الطالب استخدام الموارد بشكل مسؤول وسوف تتم محاسبتهم على
سلوكياتهم وتواصلهم .يتم اعتبار جميع المواصالت ،البيانات والملفات المخزنة أو المنقولة عبر شبكة المنطقة ملكية المدارس العامة لمقاطعة فاييت ويمكن
مراجعتها و/أو إزالتها .ضمن المعايير المنطقية والقانونية ،سوف يتم احترام حرية الكالم والوصول إلى المعلومات.
أمثلة عن االستخدام المقبول تتضمن (ولكن ال تقتصر على):
 اتباع توقعات المدرسة والمنطقة السلوكية لكون الشخص مواطن رقمي محترم ومسؤول.
 استخدام الموارد الشبكية/على االنترنت (بما يتضمن البريد االلكتروني) ألهداف تعليمية بناء على التوجيه.
 قم بحفظ ومشاركة المواد المالئمة فقط.
 استخدام التكنلوجيا المدرسية و/أو الشخصية في األوقات الموافق عليها فقط لألهداف المالئمة.
أمثلة عن االستخدام غير المقبول تتضمن (ولكن ال تقتصر على):
 النفاذ إلى ،إرسال و/أو االستالم اإلرادي ألية مواد تكون غير مالئمة ،مهينة ،مهاجمة ،أو نابية الطبيعة أو التي تنشر العنف أو النشاط غير القانوني.
 إهدار الموارد المحدودة المعتمد أو استخدامهم ألهداف غير تعليمية – (تخزين ملفات ،طباعة ،عرض الشبكة)
 استخدام أو مشاركة اسم المرور أو كلمة السر الخاصة بشخص آخر ،أو مشاركة اسم مرورك أو كلمة سرك مع اآلخرين.
 تخريب وتعريض الشبكة وإعدادتها للخطر بأية طريقة – (قرصنة ،إزعاج متكرر رقمي ،تجاوز اآلمن ،إلخ).
 استخدام شبكة المدرسة لمكاسب شخصية ،تسلية ،نشر سياسي أو نشاطات غير متعلقة بالمدرسة.
 انتهاك قوانين حقوق الملكية أو ارتكاب سرقة الملكية الشخصية ،بما يتضمن نسخ النظام البرمجي ،الموسيقى أو ملفات أخرى محمية بالملكية الشخصية.
 األذية المتعمدة أو سرقة ممتلكات المنطقة أو الممتلكات الشخصية المتعلقة بالتنكلوجيا.
 االنخراط في التنمر الرقمي ،اإلزعاج ،أو السلوك غير المحترم اتجاه اآلخرين.
انتهاكات سياسة االستخدام المقبول
سوف يكون الطالب الذين ينتهكون سياسة االستخدام المقبول عرضة لنفس اإلجراءات التأديبية التي وصفها في دليل قواعد سلوك الطالب النتهاكات سلوكية
مشابهة تتم خارج الشبكة وسوف تكون تحت سلطة إدارة المدرسة.

األجهزة المملوكة شخصيا
يمكن السماح للطالب الذين أثبتوا مواطنة رقمية جيدة وقاموا بتوقيع سياسة االستخدام المقبول بوصل أجهزتهم الرقمية المملوكة شخصيا ً إلى شبكة المنطقة.
سوف تتم مراقبة المنفذ المشابه كما تم تحديده أعاله وسوف يطالب الطالب بتسجيل الدخول باستخدام معلومات دخول وتسجيل المنطقة .ولكن ،العائالت
مسؤولة عن جميع الخدمات والدعم لألجهزة الشخصية .يتوقع من الطالب استخدام األجهزة لألهداف المالئمة وفي األوقات المالئمة.
على الرغم من أنه تتم مراقبة استخدام األجهزة على شبكة المنطقة ،أهل وأوصياء القاصرين مسؤولون على تحديد وشرح رسالة المعايير التي يجب على
أوالدهم اتباعها عند استخدام موارد المعلومات والميديا .األهل واألوصياء هم كذلك مسؤولون عما يمكن للطالب النفوذ إليه عبر أية اتصال غير شبكي غير
تابع للمنطقة أو اتصال خليوي.
الموافقة للطالب لخلق حسابات على الشبكة لموارد ال ويب 2.0
كجزء من التوجيه ،يمكن للطالب استخدام مواقع انترنت متعددة ألهداف تعليمية باإلضافة إلى الموارد المقدمة من قبل المدرسة لخلق غيم كلمات رقمية ،صور
تفاعلية ،صور معلومات صورية ،عرض شرائح ومشاريع رقمية أخرى .تتطلب العديد من هذه المواقع التعليمية حسابات طالبية .أحيانا ولكن ليس دائما ً
المنطقة أو األساتذة قادرين على خلق حسابات للطالب .قانون حماية خصوصية األطفال على االنترنت ) (COPPAيتطلب من أي طفل تحت عمر  13سنة
بالحصول على موافقة األهل قبل خلق حسابات على مواقع انترنت  2.0معينة .توقيع هذه الوثيقة يشير إلى أنكم تمنحون طفلكم األذن لخلق حساب على مواقع
معينة من قبل المعلمين ليتم استخدامها ألهداف تعليمية .يجب أن يتم الموافقة على المواقع المستخدمة من المعلمين مع الطالب من قبل المنطقة ،ويجب على
المواقع االلتزام مع .KRS 61.931; KRS 61.932; KRS 61.933

الموافقة على االستخدام
عبر التوقيع على هذه االستمارة ،أنت ههنا تقبل وتوافق بأن حقوق طفلك الستخدام الموارد االلكترونية المقدمة من قبل المنطقة و/أو مديرية التربية لكنتاكي
) (KDEهي عرضة للحدود والشروط المحددة في إجراء/سياسة المنطقة .تتم إدارة البيانات المخزنة فيما يتعلق بالخدمات المماثلة من قبل المنطقة فيما يتعلق
بالسياسة  08.2323واإلجراءات المرافقة .أنت أيضاً تتفهم بأن البريد االلكتروني المقدم إلى طفلك يمكن استخدامه للنفوذ إلى خدمات الكترونية أخرى وتقنيات
يمكن أن ويكمن أن ال تكون مدعومة من قبل المنطقة ،ويمكن أن توفر مزايا مثل التخزين الرقمي ،التواصالت والمشاركات عبر االنترنت ،والمراسلة
الفورية .استخدام الخدمات هذه هو عرضة إلما قوانين المستهلك المعيارية لالستخدام أو نموذج الموافقة المعياري .البيانات المخزنة في تلك األنظمة ،حيث
ينطبق ذلك ،يمكن إدارتها فيما يتعلق باالتفاق بين  KDEوموفري الخدمة المعينين أو بين المستخدم النهائي ومقدم الخدمة .قبل أن يكون بإمكان طفلكم استخدام
الخدمات الرقمية ،يتوجب عليه/ها قبول اتفاقية الخدمة و ،في بعض الحاالت الخاصة ،الحصول على موافقتكم.
كطالب في المدارس العامة لمقاطعة فاييت ،أنا أفهم وأوافق على اتباع القواعد كما وصفت في سياسة االستخدام المقبول أعاله.
__________________
تاريخ

____________________________________
اسم الطالب المطبوع
__________ :صف

____________________________________
توقيع الطالب

_________________________________________________ :مدرسة

كأهل/وصي للطالب أعاله ،أنا أفهم وأوافق على سياسة االستخدام المقبول كما ذكرت أعاله وتمت اإلشارة لها في سياسة المجلس  08.2323واإلجراءات
المرافقة (متوافرة على  .)www.fcps.netأنا أفهم بأن هذه الموافقة سوف تبقى فعالة حتى يصبح الطالب غير مسجل في مدرسة من المدارس العامة لمقاطعة
فاييت أو حتى أقوم بإلغاء الموافقة بشكل خطي.
__________________

____________________________________
اسم األهل المطبوع
تاريخ

____________________________________
توقيع األهل

مالحظة :القانون الفدرالي يتطلب من المنطقة بمراقبة النشاطات على االنترنت للقاصرين.

