
المدرسة في تكنولوجيالل الصحيح االستخدام  

الثاني الصف إلى التمهيدي الصف -2017 لعام  طالبال تعهد  
 إلى يمتد هذافي بيئة تعليمية شاملة وداعمة و الواجب تقديمها واستخدامها  المدرسي المجتمع أفراد جميعندعم حقوق  االبتدائيةميدو هايتس   مدرسة في

 المجتمع أعضاء لجميع واآلمن المسؤول السلوكحيث  من توقعاتنا ومواقع التواصل االجتماعية والتي يجب ان تتركز ضمن اطار اإللكترونية األدوات استخدام

.المدرسي  

الرقمية؟ التكنولوجيا هي ما  

ات الكاميرمثل الكومبيوترات ,االجهزة المحمولة ,االيباد , الجة البياناتهي ادوات الكترونية , انظمة , اجهزة ومصادر التي تولد وتخزن او مع الرقمية التكنولوجيا

الهواتف الذكية والخ الرقمية ,  

, الوسائط المتعددة , التطبيقات االنتاجية الحاسبات السحابية , انظمة  التطبيقات، ،المتصلة باالنترنيت  األلعاب االجتماعية، التواصل  وسائل أيضا تتضمن  هذهو

.جهزة الهواتف النقالة التشغيل البيانية وا  

اآلمن والسلوك الصحيح لالجهزة االستخدام قوانين  

عند االستخدام:  على أالجهزة  ساهتم و احافظ  

 بنفس اوإعادتهاألخرى باهتمام  الرقمية واألدوات ،واالجهزة المحمولة  والكاميرات، ،وااليباد المحمول، الكمبيوتر أجهزة مثل جهزة،اال كافة ستخدما سوف

الصف وسوف اقوم باغالق الغطاء بلطف.  في المشي اثناء ام يداي االثنتانباستخد المحمول الكمبيوتر حمل على سببيل المثال  اعليه حصلت التي الطريقة  

  العادية او االيباد اتالكمبيوتر وأجهزةا المحمولة ات الكمبيوتر أجهزة عندما استخدم شراباكل او ا لن

وااليباد  ات العادية والكمبيوتر المحمول اتالكمبيوتر أجهزة واستخدام العمل عند وصحيح آمن بشكل مقعدي في جلسا سوف  

ااستخدامه من االنتهاء اللذي اخذتها منه عند المكان نفس إلى جهزةالأ كافةسوف ارجع   

الماوس وسوف على سبيل المثال استخدام لوحة المفاتيح و المحمولة اتالكمبيوتر أجهزة أو بادأالي مثل عمدا ةيالمدرس جهزةالأمن  أيةب سوف لن الحق الضرر

 انتظر بصبر لتحميل البرنامج او تغيير الصفحة . 

: ات الكمبيوتراجهزة و تياإلنترن استخدام  

اإلنترنت باستخدام يتعلق فيما المعلم تعليمات واتبع معقول بشكل االنترنت ستخدما سوف أنا  

تناسبني  التي االنترنت مواقع ستخدما سوف  

التي التناسبني  مواقعال البحث في  عدم وسأحاول  

معلوماتي الشخصية او معلومات افراد اخرين مثل االسماء بالكامل او العناوين .  انشر  لن  

تتعلق بي .  ال التي الملفات من  أي حذفا أو نقلا  ولناالعمال الخاصة باالفراد المخزونة على االجهزة وسوف لن اقوم بمسحها او تغييرها  ماحتر سوف أنا  

المعلم نعم بامكاني استخدامه . لي  يقول  ماعندموقع الجوجل او محرك صور جوجل  وسأستخدم  

  االنترنيت .ما اكون متصال بإو شخصا بالغا جديرا بالثقة عندما يقوم شخصا بازعاجي عند المعلماقوم باخبار  وسوف

االنترنت على معي لطيفا يكن لم اشخص رأيت إذا المعلم إلى أتحدث وسوف  

  االيباد سوف اتبع التعليمات التالية : استخدام عند

. الخاص بها اثناء االستخدام  سوف اتاكد من بقاء االيباد في الغطاء  

وغيره . باستخدام قلم الرصاص  و ال ،بأصابعي الشاشة  لن احاول اتالف   

.  موح لي باستخدامها من قبل المعلم المسسوف ابحث فقط في االلعاب المخزونة وكذلك مواقع االنترنيت   

  الخاص بالمدرسة .  لى االيبادع والموسيقى التطبيقات تحميل عدم

المعلومات الخاصة بي من حيث معلومات الدخول لتطبيقات االبل او حساب )االي تون( او)  لدخول عن طريق االيباد الى التطبيقات عن طريق استخدام ا عدم

 االي كالود( . 

غير محدد وقت أي في) االب ستور( وتطبيق خزن الكتب ) االي بوك ( وكذلك تطبيق ) االيتون (   التطبيقاتاستخدام مخزن  عدم  

ها . استخدام من االنتهاءاثناء  للمعلم إعادة االيباد   

 



 

لالستخدام الصحيح لالجهزة الرقمية   2017تعهد الطالب لعام   

 

____________________________________________________ 

الكامل المعلم اسم   

 

للطالب بالتعهد اللتزام ارااقر  

_____________________________________________ 

  الطالب الكامل اسم

مية لمدرسة ميدو حيث ساكون مستخدما مْودبا ومسْووال عند استخدامي لالجهزة الرقمية حسب التفاصيل المذكورة في تعهد االستخدام الصحيح للتكنلوجيا الرق

.هايتس االبتدائية   

 

شخصا بالغا ومصدر للثقة  ن وبمسوْولية . سوف اسالاالجهزة االلكترونية باماباعتباري طالب في مدرسة ميدو هايتس االبتدائية سوف استمر في تعلم استخدام 

. ان كسر اي قانون من المبينة في هذا التعهد سوف ينتج عنه سحب عندما اكون متصال باالنترنيت عندما ال اكون متاكدا او اشعر بعدم االمان  لمساعدتي

درسية . امتيازاتي الخاصة باستخدام الكومبيوتر لفترة من الوقت يتم االتفاق عليها من قبل معلمي مع المعلمة المسْولة عن غرفة التكنلوجيا الم  

  _______________________                _____________________     ________________  

تاريخال                                        المعلم توقيع                                        واالسم  الطالب توقيع   

 اقرار اولياء االمور والمربين :

)وان لم يكن يقتصر على ( : كل االجهزة التابعة لغرفة التكنلوجيا ينطبق هذا االتفاق لالستخدام المقبول على كافة االجهزة الرقمية واالنترنيت ومن ضمنها 

وااليميالت والطابعات واجهزة الماسحات الضوئية واجهزة الهواتف النقالة وكذلك االجهزة الخاصة بالطالب مثل الكومبيوترات واالجهزة المحمولة المدرسية 

مثال الفيسبوك والمواقع االنترنيت لمشاركة الصور والفيديوات مثل اليوتوب والمفكرات العادية والرساءل الفورية ومواقع التواصل االجتماعي على سبيل ال

مثل التويتر والمنتديات وكذلك لوحات المناقشة والمجموعات مثل مجموعات الجوجل والويكي مثل الويكابيديا وغيرها . والصغيرة ) بلوكس(   

دما يتم استخدام االنترنيت واالجهزة الرقمية في المدرسة واثناء السفرات العلمية خارج المدرسة , وكذلك اثناء ان التعهد المقبول لالستخدام الصحيح يطبق عن

 المخيمات المدرسية وغيرها من نشاطات المناهج المدرسية. 

 التوقيع

الصحيح والموافق عليه من ناحية االستخدام الموافق عليه والمستوى المتوقع للسلوك والتصرف المتفق  االستخدام بشروط االلتزام إلى يحتاج طفلي أن أفهم أنا

 عليه في هذا التعهد . 

 

ة . مناسببالطريقة ال طفلي يتصرف لم إذااسست  وعواقب إجراءات هناك أن أفهم أنا  

والتي  الزمن من لفترة الكمبيوترخسارة حقة في استخدام  إلى يؤدي سوفهذا التعهد  لقوانين كسر أي أن على وافقوقد   طفلي معهذا التعهد  ناقشت لقد

.  باالتفاق مع مرشد غرفة التكنولوجيا المدرسية  الصف معلمسوف يناقشها   

 

:_________________________________ االمر ولي  اسم  

 

:______________________ لتاريخا:________________________________        االمر ولي توقيع  


