APS Acceptable Use & Responsibility Agreement for
Students and Families with Digital Learning Devices
مدارس آرلينغتون العامة  -اتفاقية االستخدام المقبول والمسؤولية
للطالب واألرس بخصوص أجهزة التعلم الرقمية
تصدر مدارس أرلينغتون العامة أجهزة للطالب في الصفوف من صف ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر لدعم األنشطة التعليمية اليومية .عند استخدام
الجهاز الذي أصدر لك ،أو عند دخولك إلى الشبكة الخاصة بمدارس أرلينغتون العامة  ،APSيجب عليك اتباع سياسة مجلس المدارس الخاصة باالستخدام
المقبول للتقنيات اإللكترونية واإلرشادات الخاصة باألجهزة الرقمية School Board Policy I-9.2.5.1 Electronic Technologies Acceptable
) Use (AUPالتي يمكن االطالع عليها في مدونة قواعد السلوك لطالب مدارس أرلينغتون العامة  .APSنشجعك على قراءة هذه القواعد واإلرشادات مع
أسرتك ومناقشة كيفية تحمل المسؤولية عند استخدام جهازك المملوك لمدارس أرلينغتون العامة .APS
فيما يلي بعض المالحظات التذكيرية الهامة مقتبسة من دليل االستخدام المقبول  AUPومدارس أرلينغتون العامة  .APSتجد المزيد من المعلومات على
 .http://www.apsva.us/digital_learningإن جهازك هو من ممتلكات مدارس أرلينغتون العامة.
● اتبع قواعد مدارس أرلينغتون العامة عند استخدام جهازك وشبكة APS
● اتبع القواعد المدرسية وتعليمات الموظفين عند استخدام جهازك وشبكة APS

●
●
●
●
●
●
●

أبلغ أحد المعلمين أو المسؤولين اإلداريين عن المحتوى غير الالئق على الفور
أبلغ أحد المعلمين أو المسؤولين اإلداريين عن أية مشاكل تتعلق بأمن المعلومات أو باألجهزة على الفور
اتبع قوانين حقوق النشر واالستخدام العادل
ال تقم بتسجيل الصوت أو التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو لآلخرين إال بمعرفتهم وموافقتهم
ال تستخدم إال الجهاز والملحقات التي تم إصدارها لك
ال تقم بإضافة حسابات  iCloudإلى الجهاز
ال تستخدم إإال التطبيقات الموجودة في كتالوج تطبيقات  APSأو التطبيقات الموافق عليها من قبل
APS

صيانة الجهاز:
●
●
●
●
●

احتفظ بأجهزتك وملحقاتك في مكان يمكنك العثور عليها ومشاهدتها
حافظ على جهازك داخل الحافظة
حافظ على نظافة الجهاز وخلوه من الملصقات والرسومات
احتفظ بجهازك بعيدًا عن جميع األطعمة والمشروبات.
تجنب ترك جهازك في سيارة لفترات طويلة من الوقت ،وحاول إبقاءه بعيدًا عن األنظار.

عند استخدام جهازك في المنزل ،يرجى التأكد من اتباعك لتعليمات أسرتك فيما يتعلق باستخدام الجهاز .إذا تعرض جهازك وملحقاته للكسر أو التلف أو الفقدان
بسبب أفعال متعمدة (عن قصد) أو بسبب اإلهمال ،فقد تتحمل أسرتك المسؤولة المالية .يمكن االطالع على تكاليف الكسر والفقدان في صفحة تلف األجهزة
 Damage to Devicesفي موقع .APS
لقد قرأت العبارات المذكورة أعاله ،أو تم شرحها لي ،وأوافق على اتباع سياسة مدارس أرلينغتون العامة لالستخدام المقبول واإلرشادات الخاصة باألجهزة
الرقمية الواردة في مدونة قواعد السلوك لطالب مدارس أرلينغتون العامة .APS

________________________________________________________________
أسم الطالب
____________________________
رقم تعريف الطالب

____________________
التاريخ

لقد قرأت وفهمت العبارات المذكورة أعاله وأعلم أن هناك معلومات إضافية متاحة على موقع مدارس أرلينغتون العامة ومن مدرسة طفلي.
_____________________________
توقيع ولي األمر/الوصي القانوني

__________________
التاريخ

