إتفاقية مستخدم التعلم عن بعد
دور ومسؤوليات أولياء األمور والطلبة أثناء عملية التعلم عن بعد
تمت صياغة هذه االتفاقية وف ًقا للمبادئ التوجيهية واإلرشادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والهيئة التشريعية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وباألخص المرسوم االتحادي للقانون رقم ( )5لعام  2012المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات
(يشار إليه فيما بعد بقانون مكافحة الجرائم اإللكترونية )  .قد يؤدي أي خرق لهذه القواعد إلى إجراءات تتراوح بين سحب حق
المستخدم في تسجيل الدخول أو مراقبة استخدام الخدمة أو وقف استخدام الخدمة أو كليهما بأثر رجعي .وفي بعض الحاالت ،قد
يؤدي ذلك إلى مواجهة تهم جنائية وفقا لقانون مكافحة الجرائم اإللكترونية ،وستكون هناك إجراءات تأديبية في حال انتهاك هذه
الشروط والقواعد.
.
بصفتي ولي أمر لطالب  /طالبة في مدرسة جيمس ويسجرين الدولية أتحمل كامل المسؤولية للتقيد بجميع بنود إتفاقية
وقواعد مستخدمي التعلم عن بعد من حيث :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

دعم وتشجيع إبني /إبنتي على القيام بالتعلم عن بعد من خالل ضمان الحضور وإستكمال جميع األنشطة التعليمية.
التأكد من قيام إبني /إبنتي بالواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في إرشادات وقواعد الطالب أدناه.
توفير بيئة تعليمية مالئمة لضمان وصول إبني  /إبنتي إلى منصات التعلم عن بعد من خالل البرامج الرسمية
المعتمدة من المدرسة.
عدم تصوير أو توزيع البث المباشرللدروس وفقًا للمادة المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية.
الحفاظ على مظهرالئق إلبني /إبنتي بشكل عام و التأكد من إرتدائه مالبس مناسبة أثناء الدروس.
إيقاف تشغيل الكاميرا إذا كنت ال أرغب بتصويروجه إبني أو إبنتي أثناء الدروس المباشرة  ،كما سأقوم بإعالم معلم
وطلبة الصف أنني ال أرغب أن يسجل تصوير له /لها .
إبالغ معلم أو طلبة الصف عن غياب إبني/إبنتي المرضي بشكل يومي.
االمتثال لقرار المدرسة بشأن أي انتهاكات ترتكب من قبل إبني /إبنتي تخل بسياسة السلوك المدرسي .
اتباع أي تعليمات أو إرشادات صادرة عن وزارة التربية التعليم أو عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص.

بصفتي طالب في مدرسة جيمس وسجرين الدولية  ،يتوجب علي أن :
أمتثل لجميع اإلرشادات والقواعد المبينة أدناه:
. 1حضور الدروس في األوقات والتواريخ الرسمية المحددة أو اإللتحاق بها في وقت الحق حال بثها عبر أجهزة المشاركة ،
وفقًا لخطة التعلم عن بعد.
ً
كامال حسب سجل المدرسة عند تسجيل الدخول إلى المنصات التعلم عن بعد ،وإثبات
. 2إدخال إسمي كطالب واسم العائلة
حضوري حسب تعليمات المدرسة .
 . 3اإلمتثال إلي جميع بنود سياسة السلوك المدرسي المتعلقة بالتعلم عن بعد .
 .4اإلمتثال ألي تعليمات أو إرشادات صادرة عن وزارة التربية والتعليم أو عن هيئة الشارقة للتعليم الخاص . SPEA

سأقوم باالمتناع عن القيام بما يلي :
 .1إجراء أي إتصال كتابي أو صوتي خاص أو عام  ،أو القيام بتسجيل فيديو مع طالب آخرين ألغراض غير تعليمية
أثناء أوبعد إنتهاء وقت الدرس الرسمي .
 .2إستخدام خاصية الميكروفون أو الكاميرا أو الدردشة دون إذن مسبق من المعلم .
 .3التغيب عن دروس التعلم عن بعد دون عذر مقبول.
 .4إستخدام منصات التعلم عن بعد أو تكنولوجيا المعلومات لخلق المشاحنات بين اآلخرين أو لإلهانة أو للشتم أو للتهديد
أولالبتزاز ،أو االنخراط في أي سلوك ينتهك القوانين والشؤون الدينية أوالثقافية أوالمجتمعية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.
 .5الكشف عن أية معلومات شخصية لآلخرين ،بما في ذلك عناوين المنازل وأرقام الهواتف.
 .6إستخدام هويات مزورة أو انتحال شخصية آخرين أثناء اإلجراءات أو التواصل مع المدرسة ،أو تزوير الوثائق
المدرسية على نحو يحظره قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية .
 .7البحث عن معلومات ،أو الحصول على نسخ معينة ،أو تعديل ملفات وبيانات أخرى ،أو تغيير كلمات مرور خاصة
بمستخدمين آخرين على الشبكة .
 .8إدخال واستخدام حساب طالب أو معلم آخر بعلمه و/أو موافقته أو بدون علمه و/أو موافقته.
 .9مشاركة إعدادات تسجيل الدخول وكلمات المرور الخاصة بي أو بأي شخص آخر.
 .10إ ستخدام أي كاميرا لتسجيل أو تخزين أو مشاركة أو نشر صورأو مقاطع فيديو لموظفي أو لطالب المدرسة أو ألي
شخص آخر دون الحصول على موافقة صريحة منهم وفقًا للمواد المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم
اإللكترونية.
 .11إستخدام المنصات التعليمية لتصوير أو تسجيل أي محادثات ونشرها دون إذن.
 .12إستخدام أي من وسائل االتصال أو وسائل التواصل االجتماعي ألهداف غير قانونية أو غير أخالقية أو إللحاق الضرر
بالمؤسسسة التعليمية أو بموظفيها أو غيرهم .
 .13إستخدام الشبكة لتطوير البرامج التي تزعج المستخدمين أو إلختراق أو تدمير حسابات وأجهزة أشخاص آخرين.

