
 

 

 

 مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة
 التدریس والتعلم 

 الفرق والثقة والشفافیة

 شروط االستخدام
األوصیاء    / األمور  أولیاء   / الطالب  على  األوقات-یجب  جمیع  العامة    -في  بروفیدنس  مدرسة  مقاطعة  لسیاسات  االمتثال 

المدرسة. وینتج عن عدم  ممتلكات  المدرسة وخارج  ممتلكات  في  المقاطعة  تكنولوجیا وأجھزة  باستخدام  المتعلقة  واإلجراءات 
طالب من حقوق حیازة ممتلكات المقاطعة وموارد الحوسبة. ومن الضروري إعادة  االمتثال اتخاذ إجراءات تأدیبیة وحرمان ال

جمیع األجھزة والملحقات وھي بحالة جیدة إلى المدرسة قبل الیوم التقویمي األخیر من العام الدراسي، ما لم یتم إنھاء الحیازة 
 في وقت سابق ِمن قِبل مسؤولي المقاطعة أو عند فصل الطالب من المدرسة. 

 لمسؤولیةا
 ینبغي االتصال بمعلم الطالب أو إدارة المدرسة فوًرا في حالة تعرض الممتلكات للتلف أو فقدھا أو سرقتھا. 1
 یجب تقدیم تقریر الشرطة وتزوید مرستك بنسخة في حالة السرقة والتخریب واألفعال اإلجرامیة األخرى. 2
 ال إذا: یكون الطالب أو أسرتھ مسؤوالً عن تكلفة اإلصالح / االستبد 3

 كان سبب الضرر ھو إھمال أو فعل متعمد. أ
 ضیاع الجھاز أو سرقتھ نتیجة إھمال أو فعل متعمد.  ب
 عدم إعادة الجھاز إلى المقاطعة في نھایة العام الدراسي.  ج

 تتبع الجھاز ومراقبتھ
ج لدیھ القدرة على تتبع سیتم تثبیت برنامج على جمیع األجھزة المحمولة لتتبعھا في حالة الفقد أو السرقة، وھذا البرنام 1

 الحركة واالستخدام داخل وخارج نطاق ممتلكات المقاطعة.
بسالمة  أ المتعلقة  التحقیقات  في  للمساعدة  أو  سرقتھ  أو  الجھاز  فقد  حالة  في  فقط  التتبع  برنامج  تمكین  سیتم 

 الطالب.
یجب أن تشتمل جمیع األجھزة التي تخرج من نطاق المقاطعة على برنامج لتصفیة محتویات الویب، وقد تم تثبیت ھذا  2

 البرنامج لضمان سالمة الطالب. 
 ة محتویات الویب القدرة على تتبع استخدام الجھاز داخل وخارج نطاق المقاطعة.سیكون لبرنامج تصفی أ

 محاوالت إیقاف برامج تصفیة محتویات الویب أو تعطیلھا محظورة وستُعتبر انتھاًكا لھذه السیاسة.  ب

 إرشادات عامة بشأن الجھاز 
 ومات مخزنة على الجھاز أو تنتقل إلیھ.لیس ھناك شيء محدد فیما یتعلق بالخصوصیة، ویجوز للمقاطعة مراقبة أي معل •
ستتم تسمیة األجھزة المحمولة المملوكة للمقاطعة بعالمة معتمدة من المقاطعة، ویجب عدم إزالة ھذه التسمیة ألي سبب   •

 من األسباب. 
 إخطار المعلم أو إدارة المدرسة.  -في حال عدم عمل الجھاز بصورة صحیحة-یجب على الطالب  •
 حذف الملفات / المستندات. -بخالف المنشئ / المالك األصلي-ال یجوز ألي شخص آخر  •
 ال یجوز تخزین المحتوى غیر المناسب أو نقلھ أو الوصول إلیھ على أجھزة المقاطعة. •
 یجب على الطالب تسجیل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصین لھم.  •
 ال یجوز للطالب مشاركة معلومات تسجیل الدخول الخاصة بھم مع أفراد آخرین.  •
  یُخصص كل جھاز لطالب على حدة، یجب أال یقوم الطالب مطلقًا "بتبدیل" أو "مشاركة" جھازھم مع طالب آخر. •



 

 

المقاطعة إلصالحھا. من فضلك ال  في حال عدم   • إلى موظفي  تسلیمھا  المحمولة بطریقة صحیحة ینبغي  عمل األجھزة 
تحاول إصالح الجھاز بنفسك. وأي محاولة إلصالح الجھاز ِمن قِبل أفراد غیر مصرح لھم ستؤدي إلى تحمل الطالب  

 تكلفة االستبدال الكاملة للجھاز. 

 المسؤولیات 
 الطالب 

 عن أجھزتھم سواء في المنزل أو المدرسة.  -ي جمیع األوقاتف-الطالب مسؤولون  •
 الطالب مسؤولون عن إحضار أجھزتھم إلى المدرسة یومیًا.  •
 یجب على الطالب عدم إعارة أجھزتھم أو أي مكون مرتبط بھ لطالب آخر تحت أي سبب من األسباب. •
 یتحمل الطالب مسؤولیة شحن البطاریة وصیانتھا في أجھزتھم یومیًا.  •
 طالب مسؤولون عن مراجعة سیاسات المدرسة والمقاطعة وااللتزام بھا.ال •

 أولیاء األمور
 أولیاء األمور/ األوصیاء مسؤولون عن مراقبة استخدام ابنھم/ابنتھم للجھاز أثناء تواجدھم خارج مواقع المقاطعة. •
مع  • العامة  بروفیدنس  مدرسة  لمقاطعة  المقبول  االستخدام  سیاسة  مراجعة  عن  مسؤولون  األوصیاء   / األمور  أولیاء 

 طالبھم. 

 إجراء اإلعادة
 سیعید الطالب الجھاز وجمیع الملحقات إلى مدرستھم، -ل ذلك على النحو الذي تحدده المقاطعةأو قب-في نھایة العام الدراسي 

 وسیتم جرد األجھزة والملحقات وفحصھا لمعرفة ما لحق بھا من تلف، سیكون الطالب مسؤولین عن أي أجزاء مفقودة. 
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