
الھاتف الخلیوي المدرسة االبتدائیة / سیاسھ الجھاز الشخص ي 
 

االستخدام المسموح بھ : 
األجھزة الشخصیة (مثل الھواتف المحمولة والساعات الذكیة واألجھزة اللوحیة وأجھزة الكمبیوتر المحمول ة 

الشخصیة وما إلى ذلك): یمكن للطالب استخدام األجھزة الشخصیة أثناء وجوده بالمدرسة عند منح اإلذن وتح ت 
اإلشراف المباشر ألحد موظفي المدرسة. یجب على المستخدمین أن یك ونوا على اعتبار  باألخرین  و احترامھم . 

یجب وضع / تأمین جمیع األجھزة ، وإسكات الرنین قبل دخول الفصل. قد یصادر الموظفون األجھزة المستخدمة أو  
المعروضة أثناء وقت الفصل الدراسي (بما في ذلك استخدام الھواتف لالستماع إلى الموسیقى). یسمح باستخدام 
األجھزة الشخصیة في حافلة المدرسة ؛ ومع ذلك ، ال تزال جمیع التوقعات الخاصة باالستخدام / القیود المناسبة  

خالل الیوم الدراسي ساریة. الطالب الذین یرفضون االمتثال سوف یخضعون لعواقب المدرسة. باإلضافة إلى ذلك ، 
ال یسمح للطالب بوضع سماعات / سماعات أذن على أو في آذانھم أثناء الفصل ما لم یتم منح اإلذن من قبل الش خص 

البالغ المشر ف.  
 

لن تكون المنطقة مسؤولة عن العناصر المفقودة أو المسروقة التي جلبھا الطالب إلى المدرس ة. 
 

قیود:  
1. ال یسمح باستخدام األلفاظ النابیة أو االبتذال أو الفحش أو اللغة المضایقة أو أي شكل من أشكال التنمر أو االزدراء أو غی ر 

مناسب لبیئة المدرسة. ال یسمح باستخدام اللغة التي تروج لنشاط غیر قانوني أو أعمال خطیرة ، أو بذیئة أو مسیئة ، أو تخل ق 
اضطرابا مادیا في البیئة المدرسیة ، أو تحتوي على معلومات خاطئة عن قصد ، أو كاذبة بشكل متھور ، أو تشھیریة. 

2. ال یجوز للمستخدمین عرض أو إرسال أو استرداد أو تنزیل أي عناصر جنسیة صریحة أو تحتوي على مواد قائمة عل ى 
الكراھیة أو تمییزیة. یجب على المستخدمین إخطار الموظف في حالة الوصول إلى مواد غیر مالئمة عن غیر قصد. یجب عل ى 

المستخدمین عدم توزیع المحتویات الموصوفة وإال سیخضعون إلجراءات تأدی بیة. 
4. ال یسمح بمقاطع الفیدیو أو الصور (التسجیالت الصوتیة أو المرئیة) لتسجیل أنشطة اآلخرین أو انتھاك خصوصیة اآلخری ن. 

5. ال یمكن استخدام األجھزة للغش في المھام المخصصة للمدرس ة. 
 

األجھزة الشخصیة (البحث عن الھواتف المحمولة ومصادرتھا) : 
1. یجوز مصادرة األجھزة المملوكة للطالب إذا انتھك الطالب سیاسات المدرسة ، مثل عرض الھاتف الخلوي في الوق ت 

الذي ال یسمح فیھ باستخدام الھواتف المحمول ة. 
2. یجوز لمسؤول المدرسة البحث عن التكنولوجیا المملوكة للطالب عندما یشتبھ بشكل معقول في أن البح ث 
سیكشف عن دلیل على أن الطالب  قد انتھك أو ینتھك قواعد المدرسة أو سیاسات المدرسة أو القانون.  قد 

یخضع الطالب للتأدیب بسبب المحتوى الموجود في التكنولوجیا المملوكة للطال ب. 
3. إذا اكتشف مسؤول بالمدرسة محتوى ینتھك قواعد المدرسة أو سیاساتھا أو القانون أثناء البحث عن سبب آ خر 
(محاولة تحدید مالك الھاتف المفقود ، أو االشتباه في الغش في أحد االختبارات ، وما إلى ذلك) ، فقد یخض ع 

الطالب إلجراءات تأدیبیة عم ل. 
4. إذا اكتشف مسؤول المدرسة أن طالبا ما بحوزتھ مواد إباحیة لألطفال ، والتي تتضمن صورا عریا أو صور ا 

عاریة جزئیا للقصر ، فسیصادر الموظفون األجھزة التكنولوجیة. سیتم االتصال بمسؤولى القانون لتحدید ما إذا 
كان ھناك ما یبرر إجراء مزید من التحقیق. لن یضع الموظفون مواد إباحیة محتملة على مدرستھم أو أجھزتھم 

الشخصیة لالحتفاظ بھا كدلی ل. 
 

المحتوى (على الجھاز الشخصي للطالب خارج المدرسة) : 
إذا كان المحتوى / الرسالة غیر المناسبة من تقنیة الطالب قد تسببت في حدوث ذلك أو من المحتمل حدوث ھ    .1
للتسبب في "اضطراب كبیر" أو "تدخل مادي" في المدرسة ، یجوز للمدرسة اتخاذ إجراء ، بغض النظ ر 

عن وقت ومكان إرسال الرسال ة. 
2. إذا كان المحتوى یعتبر تھدیدا حقیقیا لألشخاص أو الممتلكات ، یجوز لمسؤولي المدرسة اتخاذ إجراء تأدیبي 

بغض النظر عن وقت ومكان إرسال الرسالة. سیتم االتصال بمسؤولى القانون لتحدید ما إذا كان ھناك ما یبرر 
إجراء مزید من التحقی ق. 

 
ع مل: 

1. عند الوصول إلى حرم المدرسة وفي بدایة الفصل ، سیذكر المعلمون / الموظفون الطالب بتأمین ھواتفھم / أجھزتھ م.  
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. یجب على الطالب وضع ھواتفھم بعیدًا و / أو عدم استخدامھا  فى (حقیبة ظھر ، جیب ، حقیبة ید ، مكتب ، خزانة ، یرتدیھا  2
 بشكل مناسب (ساعة أو جھاز تتبع اللیاقة البدنیة). 

 إرسال تذكیر للطالب ، وستتم مراجعة التوقعات المنتظرة.  . إذا فشل الطالب في "تأمین أجھزتھ" ، فسیتم3
. إذا استمر استخدام الجھاز ، فسیتم مصادرة الجھاز من قبل طاقم اإلشراف وإعادتھ في نھایة المدة أو الفصل.   4

 سیقوم المعلم / المكتب بإخطار ولي أمر (أولیاء) الطالب بالحادث ، وسیتم مراجعة التوقعات المنتظرة..  
. إذا استمرت المشكلة ، فسیتم تخزین الجھاز في المكتب ، ویجب أن یأتي الوصي (األوصیاء) إلى المدرسة ألخد  5

الجھاز. سیعقد مؤتمر بین المعلمین والمسؤول والطالب وأولیاء األمور لمراجعة التوقعات المنتظرة و تحدید خطة  
 لدعم الطالب على أفضل وجھ في اتباع السیاسة.     

 ذا لم تنجح الممارسات المذكورة أعاله ، فقد یخضع الطالب إلجراءات تأدیبیة تصل إلى وتشمل: . إ6 
 أ. إزالة الجھاز لیوم كامل   
 ب. إزالة الجھاز لعدة أیام  
 ج.  إزالة الجھاز ثلث مدة الدراسة   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


