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م لجميعع الوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها على نطاق واسع لدعم وتعزيز التعل  سهولة تلتزم المنطقة التعليمية بتوفير  

من الضروري أيضا أن يلتزم الموظفون والطعب  وييعر م معن المسعتخدمين بعالقوانين ايت اديعة . في المنطقةالمتعلمين 

وبناء على ذلك، يج  علعى المعوظفين . واألنظمة الم لية التي ت كم استخدام تكنولوجيا المنطقة التعليمية ةوقوانين الويي

إذن يسعتخدام / تعزام بهعذا المتطلبعان معن خعبل اسعتكمال نمعوذ  والطب  وأوليعاء أمعور م ارقعرار بمعوافقتهم علعى ايل

و ت ديعدا، . اسعتننايي بشعكل اذن المستخدم  ذايجوز لمسؤول المدرسة أن يأذن بايستخدام دون  .أنظمة المنطقة التعليمية

 :نتوقع من المستخدمين اتباع أ كام سياسة ايستخدام المقبول كما  و موضح أدناا

 . ترام والعنايةلباتباع القواعد العامة . 1

 .ا ترام خصوصية األفراد والمنظمان. 2

  مسؤوي عنها،  ويكون المستخدم نفسهالخاصة بف ص أو  ذف أو نسخ أو تعديل الملفان أو كلمان السر أو البيانان . 3

 .وافقة مسبقة ويتة الشخصية فقط، وت ويل المواد الشخصية فقط مع م استخدامفترض ي  و     

 . ماية خصوصة الهوية الشخصية وت مل المسؤولية عن جميع ارجراءان المنسوبة إلى  ويتة الشخصية. 4

 ،فقط عند رسوم ذان الخدمان لاستخدام كلمان المرور و سابان المنطقة التعليمية واألطراف األخرى، والدخول ل. 5

 .تصرفاتك عند استخدام  ذا األذنتت مل المسؤولية عن ان ايذن للقيام بذلك، و    

   المنطقة التعليمية أو  هايالتي تشتر ويديأو الف ةيأو الوسايط الصوت،صة كما ينبغي ت ميل واستخدام البرامج المرخ  . 6

  في المنطقة ونسخ البرامج أو  ايالتکنولوج صيتراخ یالمعتمدة لبستخدام من قبلها وايلتزام بال دود المفروضة عل    

  به ترخيص المنطقة والموافقة عليها من قبل موظف  سمحيما بلبستخدام المنزلي فقط  ويديأو الف ةيالوسايط الصوت    

 .لمنح ارذنالمخول منطقة ال     

 اونظمة ال اسوبية، األا ترام ايمانة عند استخدام األنظمة ال اسوبية وذلك بعدم التسلل أو إتبف ال واسي  أو . 7

  ، أو تطوير برامج "الفيروسان"إدخال او، "القرصنة"اينخراط في انشطة وتدمير البيانان أو البرامج،  وإتبف    

 .رساءة للمستخدمين اآلخرينالمضايقة أو   

   ، أوالتي يتسب  في تكبد الناتجه عنهتسب  به لتكنولوجيا المنطقة والتكاليف يت مل المسؤولية عن الضرر الذي  ان. 8

 .المنطقة لها، بسب  سوء استخدام تكنولوجيا المنطقة التعليمية وإساءة استعمالها    

 والوصول إلى المواد التي ت ترم  قوق وكرامة اآلخرين، والتي من يير المرجح أن تعطل ، م ترمة استخدام لغة. 9

استخدام البريد ارلكتروني أو البيانان ارلكترونية أو يير ا من وسايل : النظام واينضباط في المدرسة، منال   

 الوصول 

 مضايقة اوالتر ي  اوالفتونة أو التهديد أو ار انة أو التشهير أو ارضرار باآلخرين بأي شكل من بهدف الإلى الشبكة    

 .األشكال   

  قوانينمان التي تنتهك أو عرضها أو عرض أو نشر المعلو يبا يةاوول إلى المواد الجنسية ايمتناع عن الوص -11

 .، والمضايقان والت رش الجنسيJBAالتمييز، والمضايقة واينتقام، و ايبتعاد عن السياسان، وتكافؤ الفرص، و    

 .رونية في المنطقةوضع وتلقي المعلومان القانونية فقط على أو من خبل اينظمة ارلكت. 11

 قوانين استخدام التكنولوجيا



 

 

 كن  ذرا من المخاطر، ومن مشاركة أرقام الهواتف الشخصية والعناوين ويير ا من المعلومان الشخصية عن . 12

 نفسك أو اآلخرين عبر الوسايل ارلكترونية      

 نظم تبادل الملفانال صول على موافقة مسؤول قسم التكنولوجيا قبل تشغيل الب ث على الشبكة، ونظم المراقبة أو . 13

 .الى الزمبءو من      

 استخدام تكنولوجيا المنطقة أليراض شخصية عرضية فقط طالما أن  ذا ايستخدام ي يتعارض مع األداء الوظيفي  .14

ض لسبمة أو أمن أو فايدة أي نظام، وان       او يسب  عرقلة استخدام الطب  للتكنولوجيا ، او يتلف أي نظام، واو يتعر 

 .ي ينتهك أي قانون أو سياسة للمنطقة    

 ايمتناع عن القيام بنشاط تجاري أو لصالح مؤسسة خاصة لت قيق مكاس  شخصية أو الترويج أو ارعبن بهدف  -15

 الربح أو اينخراط في أنشطة تنظيم سياسي أو لجمع األموال ييراض سياسية أو ت ميل ملفان كبيرة يير متعلقة       

 .بالوظيفة أو الوصول إلى مواد مرفوضة أو ضارة       

 (، استنساخ المواد الم مية ب قوق الطبع والنشرEGAAAانظر أيضا سياسة )م رخص  قوق التأليف والنشر اا تر.16

 أن تكون على علم ب قوق الطبع والنشر والخصوصية والتشهير والف ش والقانون الجنايي وأي قانون آخر يتعلق . 17

 .باستخدام التكنولوجيا       

 بشأن القيود المفروضة على إرسال معلومان  JOايلتزام بالشروط الواردة في سياسان المقاطعان األخرى، منل .18

 . ويته الطال  التي تدل على    

 .ها بخصوص  ذا ارجراءان للسلطة المختصةبارببغ فورا عن اينتهاكان المشتبه  -19

 

يج  أن يكون المستخدمون على علم بأن جميع المعلومان المخزنة على مصادر تكنولوجيا المنطقة، بما في ذلك الملفان 

للدخول عليها وللمراقبعة وللمراجععة وايعتعراض الم ذوفة من  سا  المستخدم، وجميع استخدامان التكنولوجيا تخضع 

وقعد يعؤدي ايسعتخدام ييعر المبيعم لتكنولوجيعا المنطقعة إلعى . لين بعذلك فعي أي وقعنخوعليها من قبل موظفي المنطقة الم

 .أو ارجراءان التأديبية أو القانونية/ س   ايمتياز و 


