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PRIVACY POLICY 
 

https://www.jischool.org/privacy_policy 
 
Rationale & Aim:   

  

Jeddah international school endeavors to support, enhance, 

enable and transform teaching and learning to provide rich, 

diverse and flexible learning opportunities for this digital 

generation. We strive to build confident, resilient students with 

a skillset that allows them to:  

  

• Expand their knowledge and understanding.  

• Create through inquiry processes.  

• Communicate, share and work collaboratively in local 

and global environments.  

• Learn to work legally, ethically and safely as 

responsible users and creators.  

• Develop new thinking, learning and problem solving 

skills to support their ongoing development as they 

navigate their way through digital environments in 

future learning.  

  

“We may be remote but we are not isolated”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداف والتوجيهات                                                 
 

تسىع مدرسة جدة العالمية لدعم وتعزيز  التعليم والتعلم الثراء التنوع 

لتكنولوجيا . نحن نعمل بجهد لبناء وسهولة  فرص التعلم  لجيل  ا

ي :     
 
ي تسمح لهم ف

  الثقة وتكيف الطالب مع المهارات الت 

 

 -زيادة معرفتهم وادراكهم .                                                          

 

ية االبداع من خالل عمل -

                       التحقق 

المشاركة والعمل بشكل متعاون في البيئات المحلية  –التواصل 

 والعالمية                                                              
 

ي  وامن  
 
ي واخالف

كمستخدمي   ومنشئي   تعلم كيفية العمل بشكل قانون 

                          مسؤولي                                                            

 

ي تعلم التفكي  وحل المشكالت لدعم تطورهم 
 
 تطوير مهارات جديدة ف

ي التعلم المستقبلي . 
 
 المستمر اثناء تنقلهم عير البيئات التكنولوجية ف

 

 

 

 " قد نكو بعدين ولكن لسنا معزولي   "                                   

 

 

 

 

                                                         ذ                 يالتنف

 

للموظفي    والطالب امكانية الوصول اىل مجموعة  مدرستنا تقدم 

متنوعة من المصادر  المعلومات مصحوبة بالمهارات الالزمة لتصفية 

ي يتم مواجهتها .           –تفسي   -وتحليل  
وتقييم المعلومات الت   

 

ي  
ون  يد االلكي  نت والير  قام جميع الطالب والموظفي   بالوصول اىل االني 

 

يمتلك جميع الطالب والموظفي   حساباتهم الخاصة  والمحمية بكلمة 

نت .   المرور لشبكة المدرسة وعل خدمات االني 

ي تعمل  بموجب
 سيتحمل الطالب المسؤولية عن جميع االنشطة  الت 

الخاصة بهم .  الدخول وكلمة المرور  تسجيل   

 

 

يجب ان يكون سلوك الطالب متسقا مع قواعد سلوك الطالب واتفاقية 

ي 
ي المتعلق بقيم المدرسة  عند المشاركة ف 

ون  االنشطة  التعليم االلكي 

ي المدرسة .                                
 مع اي تكنولوجيا وبرامج تعليمية ف 

 

 

 

 

نت  ماتالمعلو  ان  تسىع المدرسة جاهدة لضمان ي تنشر عير االني 
الت 

ي بالمتطلبات 
من قبل  الطالب او المدرسة ذات مستوى عال وتف 

  القانونبة  فيما يتعلق بسالمة  حقوق الطبع والنشر واالخالق . 

https://www.jischool.org/privacy_policy
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Implementation:  

  

• Our school provides staff and students with access to 

a wide variety of information resources accompanied 

with the skills necessary to filter, analyse, interpret 

and evaluate information encountered.  

• All students and staff at our school have filtered 

internet and email access.    

• All students and staff have their own password 

protected account for the school network and for 

online services.  

• Students will be held responsible for all activity that 

occurs under their log-in and password.  

• Student behavior must be consistent with the 

school’s values, Student Code of Conduct and OSC 

eLearning Agreement when engaging in activities 

with any learning technologies and programs at 

school.  

• The school strives to ensure that information 

published online by students or the school is of a 

high standard and meets legal requirements in 

relation to copyright, safety and decency.  

• Consequences of publishing, accessing or failing to 

notify the coordinators of inappropriate material 

may include the removal of access rights.    

• Signed parent consent and student agreement must 

be completed in order to gain access to the internet 

and to publish work, photos or videos online (see 

eLearning Agreement).   

• Privacy of students, parents, staff and other users is 

recognized and respected at all times.  

• Staff are expected to utilise and integrate 

technologies, including online learning opportunities, 

into their programs for all students.  

• The use of mobile phones by students at School is in 

accordance with the Mobile Device Policy.  

• Consequences for serious incidents may include; 

criminal charges, suspension, expulsion, loss of 

privileges, counselling, conciliation and/or other 

consequences consistent with the Student Code of 

Conduct.  

• The school continues to provide appropriate 

professional development and support for all staff.  

 

 
 

Evaluation:  

  

• This policy will be reviewed as part of the school’s 

regular review cycle.  

  

 
 _________________________ 
  

School                director  

  Council President     

       

  

  

  

  

  

  

 تشمل عواقب النشر  او عدم إخطار المنسقي   عن المواد الغي  مناسبة 

 مما يؤدي ذلك اىل عدم حقوق عملية  التمكن  .                              

  

يجب اكمال موافقة وىلي االمر الموقعة  واتفافية الطالب من اجل 

ي نشر كل من االعمال الدراسية او مقاطع ا
 
نت  ف لفديو . استخدام االني    

  

ي    (                                   
ون  ي اتقاقية التعليم االلكي 

 
 ) انظر ف

 

 

اف بخصوصية كل من : الطالب  المستخدمي    -اولياء االمور   –االعي 

ي جميع االوقات  
 
امها ف                                            . االخرين واحي 

  

يتوقع من الموظفي   استخدام  ودمج التقنيات من اجل فرص التعلم 

ي برامجهم وذلك  لجميع الطالب .                       
 
نت ف  عير االني 

 

 

ي المدرسة وفقا لقواني   الهاتف المحمول . 
 يكون استخدام الموبايل ف 

 

 

ة اتهامات جنائية تدعو لالهتمام  مما  تشمل عواقب الحوادث الخطي 

 –وفقد امتيازات تقديم  المشورة   -الطرد  –يؤدي اىل عقوبة  الحرمان 

ي تتوافق مع مدونة سلوك الطالب .  –المصالحة 
او عقوبات اخرى الت   

 

 

ي المناسب ودعم كافة 
ي تقديم التطوير المهت 

تثابر المدرسة ف 

 الموظفي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقييم                                

 

المنتظمة سيتم مراجعة  سياسة المدرسة كجزء من دورة المراجعة 

 للمدرسة .                                                                   

 

 رئيس المجلس                                   مدير  المدرسة 
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RESPONSIBLE USE OF LEARNING TECHNOLOGIES  

  

This document is provided to make all users aware of the 

responsibilities associated with efficient, ethical, and lawful use 

of learning technologies. Consistent with the Student Code of 

Conduct, students will be denied access to school computers 

and/or the Internet for a time to be determined by the College 

and may face further disciplinary action consistent with the 

Student Code of Conduct, if they violate any of the terms 

detailed below.  

  

Please note: Learning technologies is a term used to describe a 
broad range of technologies that are used to support teaching 
and learning. Mobile devices include, but are not limited to 
mobile phones, cameras, camcorders, robotics, 3D Printers, 
USBs, iPods, MP3players, portable hard drives laptops and any 
other learning technologies.  
 
 
 
 
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. 

- Read the eLearning policy and eLearning agreement 
and sign in the appropriate place. 

 
 
 
 
 
 
School Responsibilities  
  
- Provide Internet access to students.  
- Integrate cyber safety into the curriculum.  
- Provide Internet filters for inappropriate content.  
- OSC reserves the right to review, monitor, and restrict 
information stored on or shared whilst at school.  
- Provide staff guidance to aid students in the 'Best 
Practice' of learning technologies and help assure student 
compliance of the eLearning agreement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ااالستخدام المسؤول لتقنيات التعلم 
 

تم توفي  هذا المستند لتوعية جميع المستخدمي   بالمسؤوليات 
ي  والفعال  لتقنيات التعلم . 

ي  والقانون 
 
 المرتبطة باالستخدام األخالف

ي وتمشيا مع قواعد سلوك 
 
الطالب  سيتم رفض امكانية الطالب ف
ة تحددها  نت  لفي  ي المدرسة  او االني 

 
استخدام اجهزة  الكمبيوتر ف

االكاديمية .  وقد يواجه الطالب إجراءات تأديبية أخرى تتوافق مع 
وط المفصلة ادناه .   قواعد سلوك الطالب اذا خالفوا اي من الشر

 
صطلح يستخدم  لوصف تقنيات التعلم هم م:    يرجر المالحظة 

مجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة لدعم  التدريس 
                                                                        والتعلم. 

 
  –الهواتف المحمولة  –تشمل  االجهزة المحمولة الغي   محددة 

ات الفديو   –الثالثية االبعاد الطابعات  -االيباد    –الروبوتات   -كامي 
ي  
اجهزة  –محركات االقراص الثابتة  والمحمولة  -مشغالت االغان 

واي تقنيات تعليمية  اخرى    –الكمبيوتر  المخمولة   
 
 مسؤوليات ولي االمر                                                        
 

اطفالك عن ضبط انفسهم بشكل مناسب غير  –التحدث مع طفلك 
نت   .                                                                                االني 
 

ي  
ي كل االوقات واتخاذ الخيارات ف 

م ف  التحدث عن التواصل المحي 
 حماية معلوماتهم الشخصية . 

ي واتفاقية الت
ون  ي  وقم بالتوقيع اقرا سياسة التعلم االلكي 

ون  علم االلكي 
ي المكان المناسب .                                                                    

 ف 
 
 
 

 مسؤوليات المدرسة 
 

نت للطالب.                                           توفي  امكانية استخدام الني 
 

ي المناهج الدراسية .                                              
نت ف   دمج  االني 

 العمل عل توفي  حماية للمحتوى الغي  الئق                                 
ي مراجعة الشاشة 

وتقييد المعلومات المخزنة  هناك  حق المحميات ف 
ي المدرسة .       

ي تم مشاركتها ف 
                                           او الت 

 
ي افضل التطبيقات 

توفي  االرشادات للموظفي   لمساعدة الطالب ف 
ام باتفاقية  ي االلي  

ي وضمان مساعدة الطالب ف 
ون  لتقنيات التعلم االلكي 

 التعلم .                                 
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Students Responsibilities  

  

- Use computers/devices in a responsible, safe and 

ethical manner.  

- Adhere to the OSC Student Code of Conduct 

concerning behavior and communication, which apply 

to all mobile devices.  

- Use all technology resources in an appropriate 

manner to not damage them.  

- Monitor all activity on their account(s) and take the 

necessary and appropriate steps to protect their 

privacy.  

- Always logout and secure their device after they are 

done working.  

- Report any e-mails containing inappropriate/abusive 

language and/or subject matter to their teacher or 

coordinator.  

- Ensure that their personal information is protected at 

all times. This includes usernames, pin numbers and 

passwords.  

 

 

 
Student activities strictly prohibited include (but are not limited 

to): 

 

- Illegal installation or sharing of copyrighted materials. 

- Sending, accessing, uploading, downloading, or 

distributing offensive, profane, threatening, pornographic 

obscene or sexually explicit materials. 

- Use of chat rooms for non-educational purposes. 

- Internet/Computer Games deemed inappropriate by 

teachers. 

- Downloading apps without teacher permission. 

- Spamming-Sending mass or inappropriate emails. 

- Accessing other students’ accounts, files, and/or data. 

- Use of the school’s internet for illegal activities. 

- Use of anonymous and/or false communications. 

- Sharing personal information online unless under 

teacher instruction to do so. 

- Transmission or accessing materials that are obscene, 

offensive, threatening or otherwise intended to harass or 

demean recipients. 

 

 

 

 

 

 

 
Jeddah international school E-LEARNING AGREEMENT  

  

The School provides free access to the internet and selected 

Online Services. This eLearning Agreement also applies to 

students during school excursion, camps and extra-curricular 

activities. 
 

 

 

 مسؤوليات الطالب                                                      

 

االجهزة   بطريقة امنة واخالقية .  –يستخدم جهاز الكمبيوتر   

ي 
م بقواعد السلوك للطالب بما يتعلق بالسلوك والتواصل والت  ان يلي  

        تنطبق عل جميع االجهزة المحمولة .                             

 ان يستخم جميع المصادر التقنية باسلوب الئق  كي ال يتلفهم .            

 

ي حساباتهم  واخذ االجراءات 
 
ان تراقب جميع االنشطة الموجودة ف

 الالزمة لحماية خصوصيتهم.                                                   

بعد االنتهاء من  يتم تسجيل الخروج بشكل دائم وحماية اجهزتهم 

 العمل الدراسي . 

ي يتضمن لغة مسيئة و 
ون  او  اموضوع  –ان يتم التبليغ عن اي بريد الكي 

ئ لمعلمهم او منسق القسم                                                      مست 

 

 

ي كل االوقات متصمنا اسم  التاكد من حماية  معلوماتهم الشخصية 
 
ف

 المستخدم   واالرقام الشية  وكلم الش .                                        

 

 

 

 

 تشمل االنشطة المحظورة تماما و لكن ال تقترص عل :                   

 

ي عل االجهزة  او مشاركة مواد محفوظة الحقوق  
 التحميل الغي  قانون 

يل  وتحميل او توزي    ع االساءة  –نية الوصول امكا –ارسال  الفسق   -تي  

او مواد  الجنسية الفاضحة .  -مشاهد مخلة بالألداب   –التهديد  –  

 استخدام مواقع الدردشة الهداف غي  تعليمية .                                

ي تم اعتبارها غي  مناسبة من قبل 
نت الت  العاب الكمبيوتر عل االني 

معلم .                                                                  ال  

 

 

يل التطبيقات بدون اذن من المعلم .                                           تي  

ونية  غي  الئقة .                                        
 ارسال ايميالت الكلي 

او  بيانات . -و –ملفات  –يستخدم حساب طالب اخرين   

نت الخاص بالمدرسة من اجل انشطة غي   يستخدم  الني 

 قانونية           

او  مجهولة المصدر  . –استخدام  اتصاالت  زاائفة و   

نت   ي حال كانت -يشارك المعلومات الشخصية عير االني 
فقط  ف 

 تعليمات من  قبل المعلم لينفذها  . 

ي  -التهديد   -ان ينقل او الوصول اىلي المواد الخطرة  
او التعمد ف 

 المضايقة  او تقليل من شان المستلمي   .                             

 

ي مدرسة جدة العالمية                            
 
ي ف

ون   تفاقية التعلم االلكتر

نت  ي مع خدمات االني 
نت المجان  توفي  المدرسة  امكانية الوصول لالني 

 المختارة .                                                                                   
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GENERAL USE  

  

I agree to the following:  

• Use computers and networks, the internet and e-mail, 

and any other learning technologies at school in a responsible 

manner as directed by my teacher.   

• Bring my laptop to school every day and ensure it is 

fully charged.   

• Take my laptop to the ‘Charging Station’ in the IT 

Service Centre, at recess or lunch, if the battery does not stay 

charged throughout the day.  

• Keep my laptop in its case when transporting it 

around the school or to and from home.   

• Keep food and drinks away from the laptop at all 

times.   

• Immediately report any accidents or breakages to my 

parents/guardians and the IT technician/s.   

• I understand that I will be allocated personal logins 

and passwords and I will be responsible for all activity that 

occurs under my logins and passwords.  I will therefore not 

share this information with others.  

• Act responsibly and not use the device to find, create 

or send information that might be harmful, inappropriate or 

hurtful to me or to others.  

• Only take photos or record audio/video for 

educational purposes.  

• Photos, video and audio recordings will only be used 

for educational purposes. Students will seek verbal permission 

from individuals involved (including teachers) before taking 

photos or recording audio/video and seek written permission 

from individuals before publishing and/or sending photos, 

audio or video to anyone else or online. Permission forms are 

accessible to students via Student Shared and it is both the 

student and teachers’ responsibility to ensure permission is 

granted and filed by the teacher for future reference.  

• I will adhere to the school’s Mobile Device Policy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستخدام العام                                                    

 

 انا اوافق عل التاىلي :                                               

نت    نت وااليميل  -استخدم الكمبيوتر واالعمال عل االني  و  –االني 

ي المدرسة بكل مسؤولية  كما تم التوجيه من 
 
تقنيات التعلم االخرى  ف

 قبل معلمي .                                                                            

والتاكد من الشحن الكامل . ان اسلم جهاز الكمبيوتر  للمدرسة يوميا    

ي مركز خدمة 
 
ي اىل منطقة الشحن ف ارسل جهاز الكمبيوتر  الخاص نر

لوجيا    ة الغذاء   -التكي   احة  او  في  ي حال لم يشحن  عند االسي 
 
ف

 الجهاز خالل اليوم . 

ي الحقيبة المخصصة له عند نقله احاء 
 
ي ف ان يبف  الجهاز الخاص نر

سة او  البيت. المدرسة  او نقله من  المدر   

ي كل االوقات . 
 
اب بعيدا عن جهاز الكمبيوتر ف ي الطعام والشر

 ان ابف 

ر او اتالف  لكل من  اولياء االمور   –ان يتم التبليغ  الفوري عن اي ض 

ي تكنولوجيا المعلومات . 
 الوصي  و فت 

ي  ي تخصيص  تسجيل الدخول الخاص نر
 
مع كلمة الش  اناعل علم ف

ي  ولهذا لن اشارك واكون مسؤوال  عن  ي حسانر
 
االنشطة ا لموجودة ف

 هذه المعلومات مع االخرين. 

ان اكون مسؤوال حيال  استخدام الجهاز و عدم انشاء حساب اخر ا و  

ة ىلي ولالخرين .  -نشر معلومات   قد تكون مؤذية  
غي  الئقة او مرص   

ي   
الفديو  من اجل  -ان اتعامل فقط  مع  الصور اوالتسجيل الصون 

 اهداف تعليمية . 

ي فقط من اجل  -تسخدم كل من الصور  
الفديو  والتسجل الصون 

ي من  السماح ا يطلب االهداف التعليمية . عل الطالب  
للفظ 

االشخاص المسؤولي   ) يشمل المعلمون ( قبل اخذ الصور او التسجيل 

ي 
كما يطلب السماح الخظي االشخاص المعنيي   باالمر    -فديو  - الصون 

ي  –قبل نشر او ارسال الصور 
اوفديو الي شخص  –التسجيل الصون 

نت . ان  االستمارات  للسماح باالمر متوفرة  للطالب  اخر  او عير االني 

من خالل موقع مشاركة الطالب .  كما انها مسؤولية كل من الطالب 

كد من منح الموافقة  والتاكد من تعبئة االستمارة  من والمعلمون للتا 

 قبل المعلم لمزيد من المرجع . 

م بسياسة الجهاز المحمول        الخاصة بالمدرسة .  سالي  
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USE OF THE 

INTERNET  

  

During class time, I will   

• Only use my laptop for purposes outlined by my 

teacher/s.  

• Protect my privacy rights and those of other students by 

not giving out personal details including full names, 

telephone numbers and images.  

• Use the internet in line with the OSC Student Code of 

Conduct and use respectful and appropriate language 

when I communicate and collaborate online.  

• Only use the internet for educational purposes and use 

the equipment the way it is intended to be used.  

• Use social networking sites for educational purposes as 

directed by teacher/s.  

• Not deliberately enter or remain in any site that has 

obscene language or offensive content (eg racial, sexual 

or violent content).  

• Abide by copyright procedures when using content on 

websites (ask permission to use images, text, audio and 

video and cite references where necessary).  

• Think about how I use content posted online and not 

simply copy and paste information from websites.  

• Not interfere with network security or Internet proxies.  

• Not interfere with another user’s data or attempt to log 

onto the network with a username or password that is 

not my own.  

• I will not to share account names and passwords with 

anyone unless requested by staff or technicians when 

servicing the mobile device.  

• Talk to a teacher or coordinator if:   

•  o  I feel that the welfare of other students at 

the school is being threatened by online activities.  

o I come across sites which are not suitable 

according to OSC standards.  

o Someone types something I don’t like, or 

makes me and/or my peers feel 

uncomfortable, or asks me to provide 

information that I know is private.  

• I will not use the internet or networks at school to 

access web pages, computer files, newsgroups, chat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               االنترنت استخدام

 خالل وقت الدرس  سوف : 

ي فقط الغراض تعليمية مقررة من  استخدم جهاز الكمبيونر الخاص نر

المعلمون –قبل معلمي   

ان احمي االمور الشخصية و خصوصيات الطالب االخرين مع عدم 

ي تشمل االسم الكامل  نشر 
رقم الهاتف  -التفاصيل الشخصية الت 

ي .    والصور الخاصة نر

ام قواني   سلوك الطالب  مع استخدام 
نت  مع احي  استخدم الني 

نت .   اللغة المناسبة عند التواصل مع  والتعاون عير االني 

نت فقط لالغراض التعليمية  والمعدات لنفس  استخدم االني 

 السبب . 

مواقع التواصل االجتماعي من اجل االهداف التعليمية  استخدام 

المعلمون .  -المقررة من قبل معلمي    

ي  استخدام اي موقع مخل باالداب او ذو محتوى سئ 
 عدم التعمد ف 

والعنف (  –داب خل باال مالمحتوى ال و)عل سبيل المثال : العنرصية   

 

م باجراءات حقوق النشر عند استخدام المحتوى عل مواقع  الي  

نت  الصوتية  –النصوص  -اطلب االذن باستخدام الصور   –االني 

ورة .   والمرئية  واستشهد بالمراجع عند الرص 

ه  وال  اقوم ببساطة  ان اقكر بكيفية استخدام  المحتوى الذي تم نشر

قع. بعملية النسخ  و لصق المعلومات من الموا   

نت .   عدم التدخل بامان الشبكة او وكالء االني 

ي بيانات 
ي عدم التدخل ف 

مستخدمي   اخر  او محاولة  االتسجيل ف 

ي  . 
ي  ال تخصت 

 حسابهم باستخدام اسم المستخدم وكلمة الش الت 

ال اقوم بمشاركة اسماء المستخدمي    وكلمات  الش مع اي احد اال اذا 

الفنيي   التقنيي    عند خدمة الجهاز  تم الطلب من قبل المعلمون او 

 المحمول.  

ي حال :                                
 التحدث مع المعلم او المنسق ف 

ي المدرسة  قد تم تهديدها من قبل 
شعرت ان مصالح الطالب ف 

نت .    ة عل االني   االنشطة المنشر

  .  غي  مناسبة  بالنسبة لمعايي  الطالب  عندما  اصادف مواقع

ي 
ي   –عندما يكتب شخص ما تعليق ال ارغب به او  اشعرن 

يشعر زمالنئ

ويده بمعلومات خاصة .   بالقلق  او يطلب   بي  

ي المدرسة للوصول 
نت ف  نت  او االعمال عير االني  لن استخدم االني 

نت  ات   -ملفات الكمبيوتر   –اىل صفحاب االني  الدردشة     –النشر  
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• groups or other materials that would be considered 

offensive in the judgement of the college, or infringe the 

Student Code of Conduct.  

• I will be a responsible user and creator and work legally, 

ethically and safely at all times.  

• I will be courteous and use appropriate language when 

communicating online and will report any instances of 

inappropriate communication to a teacher or 

coordinator.  

• I will accept responsibility in regard to copyright 

protected material and plagiarism. I will not download 

and redistribute software, games, music, graphics, 

videos or text unless authorized to do so by the 

copyright owner, and will not attempt to present 

somebody else’s work as my own.  

• I will not distribute names, addresses, credit card details 

or telephone numbers of others or myself via the 

Internet or school network unless required by the 

College to do so.  

• I will keep a copy of ‘Responsible use of Learning 

Technologies’ and ‘eLearning Agreement’ on my laptop 

at all times.  

• Seek teacher permission before uploading any content 

to websites, blogs, etc.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ي حكم الكلية  او تخالف قواعد السلوك 
 
ت  مسيئة ف او مواد اخرى اعتير

  للطالب . 

ي  –ان اكون مستخدما مسؤوال ومنشأ للحساب 
والعمل بشكل قانون 

ي كل االوقات . 
 
ي ف

 
 واخالف

نت   ان اكون مهذب  واستخدم اللغة المناسبة  عند التوصل عير االني 

 وإخطار المعلم او المنسق  عن اي تواصل غي  الئق . 

 انا اتحمل المسؤولية بالنسبة لحماية حقوق النشر  والشقة االدبية 

يل ونشر  االلعاب  الفديوهات او  –يف   الصور الموس –ولن اقوم بتي  

ي 
 
خيص لذلك من قبل صاحب حقوق النشر   ولن اقوم ف نص اال بي 

 عرض اي عمل لشخص اخر  او ىلي . 

 

تفاصيل بطاقة االئتمان   -العنوايي     –االسماء كل من    اقوم بنشر  لن

نت  او اعمال المدرسة   ي  او االخرين  عير االني  او ارقام الهاتف الخاصة نر

ذا تتطلب ذلك من اجل الكلية اال ا  

 

 

ساحتفظ بنسخة من  " االستخدام المسؤول لتقنيات التعلم" 

ي كل االوقات . 
ي  ف  ي جهاز الكمبيوتر الخاص نر

 و"اتفاقية التعلم "ف 

 

يل اي محي     -وى من المواقع  \ ان اطلب االذن من المعلم قبل تي  

الخ ...  –المدونات   
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PARENT/GUAR

DIAN 

ELEARNING  
AGREEMENT 

                                   
Please tick each of the boxes below:  

 

  

 

Please tick the appropriate boxes below:  

  

 I consent to my child using the Internet at school for 

educational purposes in accordance with the 

eLearning Agreement outlined above.   

   

I consent to my child having their first name (last 

initial) published on the school's website.   

   

I consent to my child having their photo published on 

the school's website.   

   

I consent to my child corresponding with others, using 

email or other online services.  

  

  

  

 

  

PARENTS NAME:  اسم

 الوىلي 

PARENTS  االولياء
SIGNATURE: 

 التوقيع 

DATE:  التاري    خ 

  

 

  

  

 

اتقاقية التعلم                            –الوصي  –اولي االمر   

 

 يرجر تحديد  كل من  المربعات ادناه                          

 

قد قرات مسؤولية استخدام  وثيقة  تقنيات التعلم واتفاقية التعلم  

وط .   كما ادرك ان اي انتهاك الي من هذه  باهتمام وادرك  اهمية الشر

وط   اطفاىلي او الغاء االمتيازات  –قد يؤدي اىل الحرمان  لطفلي  الشر

نت  ي تعتير مناسبة من قبل  او تؤدي اىل عواقب اخرى  عير الني 
والت 

                                           المنسق او مدير الفريق  

 

ي ادرك بان اتفاقية التعلم تنطبق عل الطالب خالل الرحالت 
ان 

 والتخييم واالنشطة الخارجية  االضافية . 

 

 

اف المناسب والتوجيهات للتقليل ان ادرك بان المدرسة ستقدم اال  شر

ن خطورة التعرض للمواد الغي  مناسبة م  

 

 

قد قرات ووقعت عل نماذج موافقة الوىلي  لكل من  الموقع الرسمي  

و تطبيق جوجل   .                                                             365  

 

ي تحديد  المربعات المناسبة ادناه :                                          يرج 

 

نت الخاص بالمدرسة من قبل طفلي من  قت انا اواف عل استخدام االني 

 اجل اهداف تعليمية بما يتوافق مع اتفاقية التعلم   المبينة اعاله .    

 

 

)  واالحرف االوىل من االسم   االسم االول لطفلي
انا اوافق عل نشر

 االخي  (عل موقع المدرسة .                                                     

 

 انا اوافق عل نش صور  طفلي  عل موقع المدرسة  .                    

 

ستخدام االيميل او انا اواقف عل ان يتجاوب طفلي مع االخرين با

نت     الخدمات االخرى   عير االني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

I have read the ‘Responsible Use of Learning Technologies’ 

document and ‘eLearning Agreement’ carefully and understand the 

significance of the conditions.  I understand that any breach of 

these conditions may result in my child’s/children’s Internet 

privileges being suspended and/or revoked and may lead to further 

consequences as deemed suitable by the coordinator and/or 

principal team.   

  

  

I understand that this eLearning agreement also applies to students 

during school excursion, camps and extra curricula activities.  

  

  

I understand the school will provide adequate supervision and that 

steps have been taken to minimize risk of exposure to unsuitable 

material.  

  I have read and signed the Parent Consent Forms for both Office 

365 and Google Apps.  
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STUDENT ELEARNING AGREEMENT اتفاقية التعلم للطالب 

 

  

Please tick each of the boxes below: 

 يرجر تحديد  كل من   المربعات ادناه 

 

 I have read the ‘Responsible Use of Learning Technologies’   
document and ‘eLearning Agreement’ carefully and understand 

the significance of the conditions and agree to adhere to all of 

the terms outlined in these documents. 

 

قرات " االستخدام المسؤول لوثيقة  تقنيات التعلم " و اتفاقية التعلم 

ي ادرك اهم
وط باهتمام وكما ان  ام بكل الشر وط واوافق عل االلي   ية الشر

ي تلك الوثاق .        
 
 المبينة ف

 

 

  I understand that any breach of these conditions may 

result in my Internet privileges being suspended 

and/or revoked and may lead to further consequences 

as deemed suitable by the coordinator and/or 

principal team.   

  

قرات مسؤولية استخدام  وثيقة  تقنيات التعلم واتفاقية التعلم  

وط . كما ادرك ان اي انتهاك الي من هذه   باهتمام وادرك  اهمية الشر

وط  قد يؤدي اىل الحرمان  لطفلي 
اطفاىلي او الغاء االمتيازات   –الشر

نت  او تؤدي اىل  ي تعتير مناسبة من قبل عير الني 
عواقب اخرى  والت 

 المنسق او مدير الفريق

 

 

   I understand that this eLearning agreement also applies 

during school excursion, camps and extra curricula activities.  

  

ي ادرك بان اتفاقية التعلم تنطبق عل الطالب خالل ا  المدرسية 
ان 

. والتخييم واالنشطة الخارجية  االضافية  

  

  

STUDENTS NAME:  

 اسم الطالب 

STUDENTS   

SIGNATURE: 

 توقيع الطالب 

DATE:  التاري    خ 

  

  


