
 

 

التعلم عن بعد مستخدمإتفاقية   

عملية التعلم عن بعد   أثناء أولياء األمور والطلبة  مسؤوليات ودور    

الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والهيئة التشريعية في دولة  واإلرشادات تمت صياغة هذه االتفاقية وفًقا للمبادئ التوجيهية 

المعلومات تقنية جرائم  مكافحةب المتعلق 2012( لعام 5لقانون رقم )لالمرسوم االتحادي باألخص و ة،المتحداإلمارات العربية 

لهذه القواعد إلى إجراءات تتراوح بين سحب حق   خرق قد يؤدي أي ( .   )يشار إليه فيما بعد بقانون مكافحة الجرائم اإللكترونية

وفي بعض الحاالت، قد    استخدام الخدمة أو كليهما بأثر رجعي.  وقف  الخدمة أو  المستخدم في تسجيل الدخول أو مراقبة استخدام

انتهاك هذه  ل ، وستكون هناك إجراءات تأديبية في حااإللكترونيةقانون مكافحة الجرائم وفقا ليؤدي ذلك إلى مواجهة تهم جنائية 

 .الشروط والقواعد

.  

قية جميع بنود إتفالتقيد بتحمل كامل المسؤولية لأالدولية  جيمس ويسجرينطالبة في مدرسة ولي أمر لطالب / بصفتي 

 التعلم عن بعد من حيث : يوقواعد مستخدم

 جميع األنشطة التعليمية. الحضور وإستكمالالتعلم عن بعد من خالل ضمان ب القيامعلى  إبني/ إبنتيدعم وتشجيع  .1

 ه. ا في إرشادات وقواعد الطالب أدناالمنصوص عليه والمسؤوليات واجباتبال قيام إبني/ إبنتيالتأكد من  .2

من خالل البرامج الرسمية   عن بعدإلى منصات التعلم إبني / إبنتي لضمان وصول مالئمة توفير بيئة تعليمية  .3

 .  المعتمدة من المدرسة

 اإللكترونية. قانون مكافحة الجرائم نصوص عليها في موفقًا للمادة ال للدروسعدم تصوير أو توزيع البث المباشر .4

 . مالبس مناسبة أثناء الدروسو التأكد من إرتدائه بشكل عام  الئق إلبني/ إبنتي الحفاظ على مظهر .5
قوم بإعالم معلم  كما سأ المباشرة ،أثناء الدروس إبني أو إبنتي وجه صويربت أرغبت ال إيقاف تشغيل الكاميرا إذا كن .6

 . سجل تصوير  له/ لها أن ي رغبال أأنني  وطلبة الصف 

 . يوميبشكل  إبني/إبنتي  المرضيعن غياب أو طلبة الصف إبالغ معلم  .7
 . سياسة السلوك المدرسي إبني /إبنتي تخل ب ترتكب من قبل االمتثال لقرار المدرسة بشأن أي انتهاكات  .8

 عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص.التعليم أو التربية ة عن وزارة صادر إرشاداتاتباع أي تعليمات أو   .9
 

 :أن  يتوجب علي، طالب في مدرسة جيمس وسجرين الدولية بصفتي 

 :والقواعد المبينة أدناهرشادات جميع اإلمتثل لأ

، مشاركة الأجهزة حال بثها عبر في وقت الحق  بها  اإللتحاق أو حددة في األوقات والتواريخ الرسمية الم دروسالحضور  .1

 .وفقًا لخطة التعلم عن بعد

  إثباتو التعلم عن بعد، المدرسة عند تسجيل الدخول إلى المنصات سجل  حسب كاماًل واسم العائلة  كطالب يسمإ إدخال  .2

  .حضوري حسب تعليمات المدرسة

  .بالتعلم عن بعد المتعلقةسياسة السلوك المدرسي  بنود جميع إلي متثال اإل  .3

 .  SPEAعن هيئة الشارقة للتعليم الخاص صادرة عن وزارة التربية والتعليم أو  إرشاداتي تعليمات أو أل اإلمتثال. 4

 

 



 

 

 

  القيام بما يلي : عن أقوم باالمتناعس

ب آخرين ألغراض غير تعليمية مع طالالقيام بتسجيل فيديو أو ، خاص أو عام كتابي أو صوتي تصال إ إجراء أي  .1

   .نتهاء وقت الدرس الرسميإوبعد أثناء أ

 . الميكروفون أو الكاميرا أو الدردشة دون إذن مسبق من المعلمخاصية  ستخدام إ .2

 .  التعلم عن بعد دون عذر مقبول دروسالتغيب عن   .3
لتهديد ل أو شتم للهانة أو إللبين اآلخرين أو  احناتتكنولوجيا المعلومات لخلق المشلتعلم عن بعد أو ستخدام منصات اإ .4

أوالمجتمعية في دولة اإلمارات العربية  الدينية أوالثقافية  والشؤون    القوانين  أي سلوك ينتهكفي    أو االنخراط  ،تزازلالبأو

 المتحدة.

   عناوين المنازل وأرقام الهواتف.شخصية لآلخرين، بما في ذلك معلومات  أية شف عن الك  .5

أو تزوير الوثائق ، ةالمدرس أو التواصل مع جراءاتأثناء اإلآخرين  انتحال شخصية أو ةستخدام هويات مزورإ .6

 اإللكترونية . يحظره قانون مكافحة الجرائم نحوالمدرسية على 

كلمات مرور خاصة   تغيير وبيانات أخرى، أو، أو تعديل ملفات عينةالحصول على نسخ مأو  بحث عن معلومات،ال .7

 .  بمستخدمين آخرين على الشبكة

 . موافقتهو/أو أو معلم آخر بعلمه و/أو موافقته أو بدون علمه  دخال واستخدام حساب طالبإ .8
   .شخص آخر بأي  تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بي أوإعدادات شاركة م .9

ي  ألستخدام أي كاميرا لتسجيل أو تخزين أو مشاركة أو نشر صورأو مقاطع فيديو لموظفي أو لطالب المدرسة أو إ .10

قانون مكافحة الجرائم  في  وفقًا للمواد المنصوص عليها صريحة منهمالحصول على موافقة  خر دون آشخص 

 . اإللكترونية

   .ت ونشرها دون إذنستخدام المنصات التعليمية لتصوير أو تسجيل أي محادثاإ .11

أو إللحاق الضرر    غير أخالقية  غير قانونية أو  هدافتصال أو وسائل التواصل االجتماعي ألاال  من وسائلستخدام أي  إ .12

 بالمؤسسسة التعليمية أو بموظفيها أو غيرهم . 
 . خرينآ أشخاص وأجهزةختراق أو تدمير حسابات المستخدمين أو إل تزعجالبرامج التي  دام الشبكة لتطويرستخإ .13

 

 

 

 


