ARABIC

Jefferson Parish Public Schools
استمارة موافقة اآلباء على وصول الطالب إلى شبكة الكمبيوتر عبر اإلنترنت
واتفاقية الطالب بخصوص الوصول إلى اإلنترنت

المخاطر المحتملة التي ينطوي عليها استخدام الطالب لشبكة الكمبيوتر عبر اإلنترنت (المشار إليها فيما يلي باسم "اإلنترنت") ،وتشمل ،على سبيل المثال وليس الحصر ،ما يلي:





من المحتمل أن تكون هناك مواد موجودة أو متوافرة بخالف ذلك على شبكة اإلنترنت قد يجدها بعض الطالب أو اآلباء أو المعلمين مثيرة للجدل أو هجومية أو كريهة أو إباحية أو بخالف ذلك غير الئقة بالنسبة
للقاصرين.
يمكن اعتبار بعض الخدمات المتاحة على اإلنترنت هجومية ،وعلى الطالب تحمل المسؤولية تجاه تصرفاتهم فيما يخص التنقل عبر الشبكة.
يكاد يكون من المستحيل منع الطالب من الوصول إلى المواد التي ال يتوقع النظام المدرسي وجودها على اإلطالق ،مع الحفاظ على وضع الطالب باعتباره عضوً ا كامالً في مجتمع اإلنترنت.
ال يمكن لسياسة النظام المدرسي أن تضع حدودًا دقيقة ذات طابع رسمي على وصول الطالب .وبدالً من ذلك ،يضع اآلباء مسؤولية الطالب تجاه اتباع المعايير.

مسؤوليات الطالب تجاه استخدام اإلنترنت:










يتحمل الطالب مسؤولية استخدام اللغة الالئ قة عند استخدام اإلنترنت .ولن يتسامح النظام المدرسي مع استخدام الطالب أللفاظ نابية أو فاحشة على شبكة اإلنترنت ،وقد يؤدي استخدام مثل هذه اللغة غير الالئقة على
شبكة اإلنترنت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من جانب المدرسة أو فقدان الطالب امتيازات اإلنترنت.
على الط الب ،كأعضاء في المجتمع ،احترام حقوق اآلخرين في كل من المجتمع المحلي واإلنترنت على نطاق أوسع .فاللغة الهجومية أو البذيئة أو المزعجة أو المسيئة أو التحريضية أو الصور أو المواد و/أو
الهجمات على األشخاص تمثل استخدامات غير مقبولة لإلنترنت ،وقد يتعرض الطالب الذين يتورطون في مثل هذه االتصاالت على شبكة اإلنترنت إلجراءات تأديبية من جانب المدرسة و/أو فقدان امتيازات
اإلنترنت.
يتحمل الطالب مسؤولية اتباع القوانين والقواعد وحقوق الطبع والنشر ،كما يتعين أن يحترموا جميع المسائل المتعلقة بحقوق المؤلف فيما يتعلق بالبرمجيات والمعلومات ونسب الملكية في ممارستهم المتيازات
اإلنترنت .وقد ينتج عن عدم التزام الطالب ب ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية من جانب المدرسة ،أو فقدان امتيازات اإلنترنت ،و/أو المقاضاة بموجب القانون االتحادي وقانون الوالية المعمول بهما.
على الطالب االعتراف بحقوق خصوصية اآلخرين ،واالمتناع عن إعادة نشر االتصاالت الشخصية من دون موافقة مسبقة من المؤلف األصلي .وفي حالة عدم االلتزام بذلك ،فقد ينتج عنه اتخاذ إجراءات تأديبية
من جانب المدرسة ،و/أو فقدان امتيازات اإلنترنت.
على الطالب استخدام اإلنترنت في األنشطة المشروعة فقط .ويت عرض الطالب الذي يشارك في أنشطة غير مشروعة بما في ذلك ،على سبيل المثال وليس الحصر ،العبث بأجهزة الكمبيوتر أو البرمجيات أو قرصنة
الكمبيوتر أو التطفل أو الدخول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر أو التخريب أو التدمير المتعمدين لملفات الكمبيوتر ،إلجراءات تأديبية من جانب المدرسة وفقدان امتيازات اإلنترنت ،ويمكن مقاضاته نتيجة
مخالفات جنائية بموجب القانون االتحادي و/أو قانون الوالية المعمول بهما.
يتحمل الطالب مسؤولية تجنب االنتشار المتعمد أو غير المقصود لفيروسات الكمبيوتر .وتُعد المحاوالت المتعمدة إلفساد أداء النظام أو تعطيله من خالل نشر فيروسات الكمبيوتر نشاطًا إجراميًا بموجب قانون
الوالية والقانون االتحادي .ويتعرض الطالب الذي يشارك في هذا النشاط إلجراءات تأديبية من جانب المدرسة وفقدان امتيازات اإلنترنت ويمكن مقاضاته نتيجة مخالفات جنائية بموجب قانون الوالية والقانون
االتحادي المعمول بهما.
على الطالب أن يقبل المسؤولية الكاملة عن استخدام حسابه .وقد يؤي عدم التزام الطالب ب تحمل هذه المسؤولية ،عن طريق إعطاء كلمة المرور الخاصة به إلى طالب آخر ،إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من جانب
المدرسة و/أو فقدان امتيازات اإلنترنت.
على الطالب تحمل المسؤولية تجاه رسائله وتصرفاته وكلماته الخاصة على اإلنترنت .وقد يؤدي عدم التزام الطالب ب تحمل هذه المسؤوليات إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من جانب المدرسة و/أو فقدان امتيازات
اإلنترنت.
يتحمل الطالب المسؤولية تجاه إظهار السلوك المثالي عند استخدام اإلنترنت ،ويتعين عليهم أن يتعاملوا كممثلين عن المدارس والمجتمع ككل .وقد يؤي عدم التزام الطالب بتحمل هذه المسؤولية إلى اتخاذ إجراءات
تأديبية من جانب المدرسة و/أو فقدان امتيازات اإلنترنت.

اتفاقية الطالب:
ُ
ُ
وفهمت مسؤولياتي تجاه ممارسة امتياز استخدام نظام االتصال ب اإلنترنت .وأنا أوافق على اتباع القواعد واللوائح المعمول بها في نظام المدارس التابعة إلبريشة جيفيرسون (Jefferson Parish Public
قرأت
لقد
) School Systemعند استخدام اإلنترنت ،وكذلك الوفاء بمسؤولياتي على النحو المبين أعاله .كما أنني أفهم أن أية مخالفة لقواعد ولوائح نظام المدرسة ،أو عدم التزامي بالوفاء بمسؤولياتي تجاه استخدام اإلنترنت قد
تؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من جانب المدرسة ،أو فقدان امتيازات الوصول إلى اإلنترنت ،و /أو المقاضاة بموجب قانون الوالية و/أو القانون االتحادي المعمول بهما.

توقيع الطالب____________________________________________________________ :

التاريخ__________________________ :

موافقة الوالد أو الوصي:
ُ
ُ
وفهمت األحكام والشروط الخاصة باستخدام طفلي لنظام االتصال باإلنترنت في المدرسة ،والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها استخدام طفلي اإلنترنت .كما قد
قرأت
بصفتي الوالد أو الوصي للطالب المذكور أعاله ،فأنا
ُ
ُ
ُ
وناقشت مع طفلي قواعد ولوائح نظام المدرسة ،ومسؤوليات طفلي تجاه الوصول إلى اإلنترنت واستخدامه .كما أنني أفه ُم أن الفرصة التي يجري تقديمها لطفلي للوصول إلى اإلنترنت في المدرسة هي فرصة
وفهمت
قرأت
مصممة لألغراض التعليمية ،وأن نظام المدارس العامة التابعة إلبريشة جيفيرسون) (Jefferson Parish Public School Systemيتخذ االحتياطات المعقولة لمنع المواد التي قد تعتبر مثيرة للجدل أو هجومية أو
بغيضة أو إباحية أو غير ذلك من المواد غير الالئقة بالقاصرين .ومع ذلك ،أدرك أيضًا أنه من المستحيل على النظام المدرسي تقييد الوصول إلى جميع هذه المواد ،وأنني لن أح ّمل نظام المدرسة المسؤولية عن تلك المواد
التي حصل عليها طفلي من خالل شبكة اإلنترنت ،إما في المدرسة أو بعي ًدا عنهاباستخدام معلومات ومهارات الوصول إلى اإلنترنت التي قد يكتسبها طفلي في المدرسة.

الوالد/الوصي (يُرجى كتابة االسم المطبوع) _________________________________________________________
التوقيع____________________________________________________________________________ :

التاريخ______________ :

