Student Cyber Safety Agreement

توجه هذه الوثيقة الطالب الستخدام أجهزة تقنيات االتصال
والمعلومات واالنترنت و البريد االلكتروني استخداما
مسؤوال وآمنا.
سيحصل جميع أولياء األمور والطالب على نسخة من هذه
الوثيقة وبعد فهم سياسة تقنيات االتصال والمعلومات سيتم
التوقيع عليها.

This document is designed to teach students their
role in the responsible use of ICT equipment and
access to the internet and e-mail. It is also to guide
students in the safe use of technologies which
enhance learning.

Read this document carefully:

اقرأ هذه الوثيقة بتمعن:
 يوقع هذه الوثيقة كل من الطالب وولي األمر.
 تحتفظ المدرسة بنسخة منها و يحصل ولي األمر
والطالب على نسخة أخرى.
أنا أتعهد بتنفيذ التالي-:

 .1لن أطلع أحدا على تفاصيل توقيع الدخول و كلمةة
المرور وأنا على دراية تامةة بأنةه ن خالفةت هةذا
القةةانو فسةةأفقد حقةةي فةةي اسةةتخدام جميةةع تقنيةةات
االتصال في المدرسة.
 .2سأسةةتخدم أجهةةزة تقنيةةات االتصةةال والمعلومةةات
فقةةةي فيمةةةا يتعلةةةا بأعمةةةال المدرسةةةة ومةةةن هةةةذه
األجهزة :الحاسوب واالنترنت و آالت التصةوير
الرقميةةةةةة وآالت التصةةةةةوير بالفيةةةةةديو والقةةةةةر
المدمج وأجهزة دي في دي والطابعةات وييرهةا
من األجهزة االلكترونية المستخدمة في المدرسة
 .3سأستخدم هذه األجهزة فقي تحت نشراف معلةم /
معلمة.
 .4سأسةةةتخدم البريةةةد االلكترونةةةي او االنترنةةةت فقةةةي
عندما يأذ لي المعلم  /المعلمة بذلك.
 .5سأسةةةةتخدم فقةةةةي المواقةةةةع المالامةةةةة الحتياجةةةةاتي
التعليميةةةة بنةةةاء علةةةى توجيهةةةات معلةةةم  /معلمةةةة
الفصل.

It is to be signed by both the student and
the parent and be given to the school for
their records.



I promise to do the following:
1. I will not share my login or password details
with any other person. I understand that I
may lose the right to use all technology if I
break this rule.
2. I will use the ICT equipment at school only
for school work. ICT equipment includes:
computers, the internet, digital cameras,
video cameras, CD and DVD equipment,
printers and other electronic equipment
used.
3. I will only use the equipment if there is
teacher supervision.
4. I will only use e-mail or the internet when a
teacher has given permission.
5. I will only go to internet websites that are
appropriate to my learning.
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6. I will not give my personal details such as
name, address, telephone number or
photograph to anyone on e-mail or the
internet.

 لننأعطي ن عطاعيل شننيةععن ننييعيننأع ن عط ع.6
ينننن عط عم ننتعين يل عط عشنننمي عا ن عينن ع
.ط تن مع لبري ع اللكتر عط ع ال تر ت
 لننأعطح نن عااعط نن عيننأعطاعيل شننيةععن ننييع.7

7. I will not give personal details of any other
خ شننيع ن اعحننر عك ن وع ينن ننوع م ننتعي يلننوع
person such as name, address, telephone
number or photography to anyone else on e- شنننميوعين ن عط ننتن مع لبري ن ع اللكتر ن عط ع
.ال تر ت
mail or the internet.

8. I must be sensible when using the Internet
ن صةع الي ن ع اخننر ع
 أ ننتن مع ال تر ننتع.8
and other communication technologies. I
ني ع إ س سع ل سؤ لييع طيلتعط وعيجبع نع
know that I must not do anything that would
.الطيسببع اذ علنلس ع عااععنصعآخر
hurt me or anyone else.
9. I will notify the teacher immediately if I
ع ل مل ننيعحنننمع خنننل عالاع ن ن ع/ ننأيلتع ل ملننت.9
accidentally access an inappropriate website غيننرعالص ن عط عين ن عطعننمرع م ن مع ال ن نع كننكل ع
or if I feel unsafe and I will notify the teacher
ع.يأع جوع اع شكلوعح ع لجه ز
immediately if there are any problems with
the equipment.
10. I will take care with all devices and will notify  ساهتم باالجهزه االلكترونيه اللتي استخدمها و.11
the teacher immediately if there are any
 المعلمة فور مواجهتي ألي مشكلة/سأعلم المعلم
problems with the equipment.
.او عطل في الجهاز المستخدم

Student:
I understand that if I break this agreement in
any way I may lose the right to use all
technology at school.
I understand that my parents/caregiver will
be notified and disciplinary action may be
taken against me.
I have read and understood this agreement
Name:…………………………………………….
Class……………………………………………
Signature………………………Parent/Caregiver
Date…………………………………………….\

:ل لبع
ط عط مكعط نوعإذ ع ن ع خر نتعينكالع اليل ينيعحسنأح ع
عح ع تن مع لح نبعط عطينيعطجهن اع لكتر ينيع
ح ن ع ل م ننيعك ن ععط مكعطنع ل ن عط ننراع ننيملتع أيننيع
 ع. ال ظيعط ع أاعإجر ءعيأ يب ع يتنكع ح
ط ع رطتع حه تعيكالع اليل يي
ععععع.....................................................ال ت
....................................................ل ف
ععع......................................ين ي ع ل ع ا ر
.................................................لت ميخ
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Parent/Caregiver

: ولي األمر

I have read and understood the school Student
Cybersafety Agreement and understand that my child
may not access the internet at school without this
agreement being signed and returned to your child’s
Homeroom Teacher. I also understand there may be
serious consequences if the rules are broken. I have
gone over the information with my child and explained
its importance.

انا اقر بأني قرأت وفهمت اتفاقية المدرسة لضما السالمة
 وأعلم أنه،عند استخدام الطالب للحاسوب واالنترنت
اليمكن البني استخدام االنترنت دو التوقيع على هذه
 وأعلم أيضا أ أي خرق.االتفاقية ونعادتها نلى المدير
 وقد أطلعت، لهذه القوانين سيترتب عليه عواقب وخيمة
.ابنتي على تفاصيل هذه الوثيقة وبينت أهميتها/ابني

I understand that while the school will do its best to
restrict student access to offensive, dangerous or
illegal material on the Internet or other communication
technologies, it is the responsibility of my child to have
no involvement in such material or activities. I also
understand this Agreement applies to communication
technologies my child brings into the school
environment.

أنا على علم أنه في الوقت الذي تبذل فيه المدرسة جهدا
للحد من وصول الطالب نلى المواقع المحظورة والغير
ابنتي أ اليستخدم مثل هذه/ فإ من مسؤولية ابني،قانونية
.المواقع

I give my permission for (student name)
………………………………………………………… Class …………
to be given access at school to computers, the Internet
and other communication technologies.

 في.....................  ابنتي/أوافا على نعطاء ابني
 اإلذ ليتمكن من استخدام الحاسوب...................الصف
.واالنترنت وييرها من تقنيات االتصال في المدرسة

كما أنني على علم أ هذه االتفاقية تنطبا على تقنيات
ابنتي نلى المدرسة ويستخدمها/االتصال التي يجلبها ابني
.داخل حرم المدرسه

Name……………………………………………………….. .................................................................االسم
Signature parent/caregiver:
………………………………… Date: ………………….

Please return this to your child’s Homeroom
Teacher after it has been signed.
Photographs and Video

................................................توقيع ولي األمر
..............................................................التاريخ

 المعلمة بعد التوقيع/ الرجاء تسليم هذه الورقة للمعلم
.عليها

ط ع للي ين

ل نمع

Sometimes photographs or videos are taken in the
classroom which will be used for educational purposes.
If you do not want your child’s photograph to be
taken please tick the box below and add your
signature. If someone is taking photographs in the
classroom your child may need to remind them that
you do not want to have their photograph taken.

في بعض األحيا ستؤخذ بعض الصور ومقاطع الفيديو
فإذا ال تريب في أ، في الصف وذلك لأليراض التعليمية
ابنتك نرجو وضع عالمة في المربع في/تؤخذ صور إلبنك
البنتك/ ا أراد شخص التقاط صور البنك. ادناه والتوقيع
 ابنتك أ يذكره بعدم ريبتك/في الصف قد يحتاج ابنك
. في ذلك

 I do not wish to have my child’s photograph taken
for educational purposes

البنتي لأليراض/ال أريب في أ تؤخذ صور البني
. التعليمية

Signature parent/caregiver: ………………………………
Date: ………………….

................................................: توقيع ولي األمر
...........................................................: التاريخ
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EY-Y6 Digital Citizenship websites for more information:
http://www.netsafe.org.nz/hectors-world-cybersafety-for-children-aged-2-9/
http://www.digizen.org/kids/
http://www.digitalcitizenship.nsw.edu.au/
Important Terms:

Cyberbullying

Bullying behaviour which takes places through the use
of electronic means, such as through e-mail, mobile
phones or posts on a social network.

:لتن رع لتنيل ع
 مثل الهاتف، هو التنمر أو االساءة التي تحدث عبر األجهزة اإللكترونية
.  أو ما ينشر عبر الشبكات االجتماعية، المتحرك و البريد اإللكتروني

ICT Equipment and Devices

:طجه اع عط تعيكننلنجي ع ل ملن تع ع الي التع
و هذا يشمل الحواسيب مثل ( الحاسوب و الحاسوب المحمول و أجهزة
و أجهزة أدوات التخزين مثل ( جهاز، )المساعدة الشخصية الرقمية
 و مشغل الوسااي، التخزين المحمول و القر المدمج و دي في دي
 كذلك آالت التصوير مثل ( آالت التصوير، ) 3 و مشغل نم بي، المحمول
 و الهواتف،  و آلة تصوير الويب،  و آالت التصوير الرقمية، بالفيديو
 و وحدات التحكم في، المحمولة ) و جميع أجهزة االتصال المحمولة
( مشغالت
و الفيديو و مشغالت و مستقبالت الصوت مثل، األلعاب
األقرا و دي في دي المحمولة ) باإلضافة نلى أي من أجهزة
.التكنولوجيا
Inappropriate Material
ع:ل ن عغيرع ل الص ي
This means material that deals with matters such as هذا يشمل المحتويات اإلباحية و الجنسية و العنيفة المضرة بالطالب و
sex, cruelty or violence in a manner that is likely to be التي ال تتيح األمن المناسب لهم و الذي ال يتالءم و الجو العام للمدرسة أو
harmful to children or incompatible with a school or
. المرحلة االبتداايه
Includes computers (such as desktops, laptops, PDAs),
Storage devices (such as USB & flash memory devices,
CDs, DVDs, Floppy Disks, iPods, MP3 Players), Cameras
(such as video and digital cameras, webcams, mobile
phones), all types of mobile phones, gaming consoles,
video and audio players/receivers (such as portable
CD/DVD players)and any other similar technologies.

pre-school environment.

E-Crime

Occurs when computers or other electronic
communication equipment/ devices (e.g. internet,
mobile phones) are used to commit an offence or are
targeted in an offence or act as a storage device in an
offence.

الجنحة اإللكترونية
تحدث عند استخدام الحاسوب أو أي من أجهزة التواصل اإللكترونية مثل
( اإلنترنت و الهاتف المتحرك ) الرتكاب جريمة أو تُستهدف في
 باإلضافة نلى استخدام أي من أجهزة التخزين اإللكترونية في ُجنحة.ُجنحة
.
:
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