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 لخاصة بالمعدات التكنولوجية للتالميذ في بلدية درامن الالئحة ا

 .مدارس االبتدائية واإلعدادية في بلدية درامنالالئحة نظام ب ةملحقهذه الالئحة 

 

 الهدف:

 

 بما يلي: تقوم الالئحة 

تكنولوجيا معدات  تطبيقات،برامج /  ،iPadتوفير إرشادات الستخدام المعدات التكنولوجية للمدرسة )كمبيوتر /  •

 .(أخرى

 بالمواقع الرقمية التابعة لبلدية درامن ةالتصرفات غير المرغوبمنع  •

 فضاء تعلمي تربويحماية المستخدمين وتأمين  •

 

 الالئحة تخص:

كان استخدام المعدات التكنولوجية أو البرامج أو أدوات الدعم أو التطبيقات التابعة للبلدية بغض النظر عن م •

 وزمان استخدامها

 الرقمية للبلدية. المواقعوالتواصل على  ياتنشر المحتو •

 

 حقوق التلميذ:

 همن قبل موظفي المدرسة وزمالئ التلميذيجب الحفاظ على خصوصية  •

 والفحوص األخرى.وعند االختبارات  في الصف مناسبةالحق في الحصول على معدات تكنولوجية  للتلميذ •

 اإلنترنتاآلمنة الستخدام  قالطربالمعرفة حول التلميذ  يُزود •

 حفاظ عليها.على شبكة المدرسة ولكن المدرسة ليست ملزمة بالبيانات خاصة  للتلميذ الحق في تضمين •

جهزة لأل متابعةو خطارمراقبة وإيقوم بأن قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البلدية  التلميذيجب إبالغ  •

 لبلديةالرقمية في ا

 .المعتمدة لالئحةحذف البيانات الشخصية وفقا على المدرسة يجب  •

أو عند تحديث  البلدية،بسبب ظروف خارجة عن سيطرة  د  ق  يجب إبالغ الطالب بأن التخزين الرقمي للبيانات قد يُف   •

 المعدات التكنولوجية

ضمان الفهم الجيد  على المدرسة ويجبالالئحة يجب على المدرسة إبالغ التالميذ وأولياء األمور بمحتوى هذه  •

 لها.

 

 واجبات التلميذ:

 ستخدام المعدات التكنولوجية.في االمدرسة  احترام روتينويجب على التلميذ التعرف واتباع الئحة البلدية  •

المسؤول  بإخبار كالمرور عليكلمة  نسيتيجب على التلميذ االحتفاظ بسرية اسم المستخدم وكلمة المرور. إذا  •

 كلمة مرور جديدة. وإنشاء

 .اإلتالفاإلصابة أو  أخطارالمعدات التكنولوجية بطريقة تقلل من بالتعامل بعناية مع  التلميذيلتزم  •

 اإللكترونية فور تلف أو عطل في المعدات لإخبار المسؤو التلميذجب على ي •

 

 الالئحة:

 اوتعليًما رقميًا جيد رقمي ووعي حكمة ,أخالقيات استعمال اإلنترنتإظهار  •

o ساءة إلى أفراد أو مجموعات عبر اإلنترنتإأو  إهانة وبالتنمر أن أقوم ل 

o ن أقوم بتخزين أو بث أو توزيع محتوى أو مواد إباحية أو عنصرية أو عنيفة أو متطرفة تنتهك القانون ل

 المدرسة.تخل بالئحة أو النرويجي 

o  بسرد  علي . من إنتاجي الخاصالمواد المحمية على أنها  تقديمأقوم بتوزيع أو  لنو حقوق الملكية،أحترم

 وأفالم ترجع ألطراف آخرين.صوتية  تموسيقى، تسجيال نصوص، صور، أستخدمإذا كنت  رالمصاد

 



 ـــعـتــمدم

 

o طلب موافقة  يعلخرين، يجب وتسجيالت صوتية وأفالم لتالميذ آ إذا كنت سأسجل و / أو أنشر صورا

عاما يجب على المدرسة أخذ موافقة أولياء  15في هذا العمل. إذا كان التلميذ تحت  األطراف المشاركة

 األمور.

 التي تحمي أمن البياناتالقواعد اإلجراءات وأحترم  •

o إذا كنت غير  مسؤولبال لُ ص  ت  أتحديثات. الإجراء قوم بإشعارات نظام المعدات التكنولوجية وأ أنتبه إلى

 .قبول التعليماتمن كيفية النقر أو متأكد إ

o الضارةأو غيرها من البرامج  البلدية فيروساتأجهزة  أنشر علىفعل ما بوسعي حتى ال أ  

o  شبكة البلديةلهم إلى  حغير مصرولوج اشخاص برامج قد تتسبب أو ال أقوم بتثبيت برامج خاصة 

 

 

 :الئحةالالتعامل مع اإلخالل ب

وهذا لن  الزمن،المعدات والبرمجيات التكنولوجية لفترة من  استعمالمن الالئحة الذين يخالفون  التالميذقد يحرم  •

 الولوج اإللكتروني قيد التعليم.ينطبق على المعدات األساسية و

 للكشف عن محاوالت الغش. االمتحانالمعدات التكنولوجية المستخدمة أثناء االمتحان قبل وبعد  مراقبة يتم •

  المدرسية. لمعدات التكنولوجيةغير قانوني ل عن االستخدام يتم التبليغ •

، يمكن للشرطة أن تطلب تبليغ الشرطةمدرسة. في حالة التابعة للشبكة الكمبيوتر  علىم تسجيل كافة األنشطة يت •

 .هاجاعها إلى الشخص الذي أصدرثم ارالوصول إلى البيانات 

ارة، يتم حذف جميع المحتويات على الجهاز دون سابق إنذار ي حالة خرق إعدادات األمان وتنزيل البرامج الضأ •

 المصنع المعتمدة. تإعادة الجهاز إلعداداويتم 

ُض أولياء أمور التلميذ إلى حد  • معدات التكنولوجية للبقصد أو بغير قصد سببه التلميذ إتالف  كرون أي 5000يُع و  

تقييم  داالعتبار عنوعمر المعدات تأخذ في قيمة   .(2 ـ1) المادة و (1ـ1) المادةوفقا للقانون تعويض الضرر

 التعويض.

 .لمدرسةللنظام العام لالئحة ايؤدي أيضا إلى عقوبات وفقا  قداستخدام المعدات التكنولوجية الئحة  انتهاك •

 

 


