نموذج خاص بطالب الصف الخامس  -حسابات جوجل
في عام  ،2014أطلقت المقاطعة مشروع "واحد إلى العالم" .وركز المشروع على ثالثة مجاالت ،وهي :استخدام
التكنولوجيا ،واألدوات المشتركة ،والتدريب والدعم لجميع المتعلمين.
ونفذت المقاطعة عددًا من الحلول التي توفر بيئة تدعم:
•
•
•

فرص التعلم الشخصية التي تركز على اإلبداع ،والتواصل ،والتعاون ،والتحليل النقدي ،والمواطنة الرقمية.
أدوات التكنولوجيا الحديثة والخبرات الالزمة للفرص والتطوير المستقبلي.
شراكة عمل مع جميع المتعلمين (الطالب ،والمعلمين ،وأولياء األمور) لفهم المواقف الضرورية ليصبحوا
مواطنين رقميين ناجحين في البيئات التي تعتمد على التكنولوجيا.

تشمل الحلول:
•
•
•

تكنولوجيا إضافية للطالب الستخدام التطبيقات واألدوات المشتركة.
 سوف يستخدم طالب المرحلة االبتدائية اجهزة األي باد الصغيرة في الفصل الدراسي.تطبيقات جوجل لكل طالب.
تدريب ودعم الموظفين.

يوفر استخدام تطبيقات جوجل التعليمية ( )GAFEفي الفصل الدراسي أدوات للطالب إلنشاء ،والتعاون ،والتواصل،
وتطوير التفكير الناقد ومهارات التكنولوجيا الضرورية لتحقيق النجاح في عالمنا اليوم .يمكن الوصول إلى هذه األدوات
عبر اإلنترنت ،ويمكن استخدامها على مدار الساعة ،وطوال أيام األسبوع ،من أي جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت أو
استخدام وضع "دون االتصال باإلنترنت" إذا لم يكن االنترنت متا ًحا.
سوف يحصل جميع طالب السف الخامس حساب الستخدام تطبيقات جوجل التعليمية ( .)GAFEوتحتوي حزمة التطبيقات
على تطبيق ( .)Gmailستتاح الفرصة للطالب والمعلمين الستخدام البريد اإللكتروني للتواصل مع بعضهم البعض.
عندما نتحدث عن البريد اإللكتروني ،ندرك أنه قد تكون هناك مخاوف بشأن الخصوصية واألمان .بعض النقاط الهامة
موضحة على النحو اآلتي:
•

•
•

•
•

•

يمكن لجميع طالب الصف الخامس فقط التواصل مع الطالب والموظفين باستخدام مجال مدرسة بلومفيلد هيلز
( .)bloomfield.orgبمعنى آخر ،يمكن للطالب التواصل مع الحسابات األخرى التي تنتهي باسم نطاق
المدرسة ".“@bloomfield.org.
هذه األداة غير مخصصة للتواصل بين المعلم وأولياء األمور أو بين أولياء األمور وأطفالهم.
سوف يتمكن أولياء األمور من الوصول إلى حسابات الطالب الخاصة بهم عن طريق استخدام اسم المستخدم
وكلمة المرور .هذه الخاصية تشرك أولياء األمور لمساعدة الطالب ،وتوجيهه للتواصل مع اآلخرين بشكل
سليم ،والتحقق من دقة سير العمل اإللكتروني ،والمواطنة الرقمية.
يمكن للمدرسين استخدام البريد اإللكتروني مع طالبهم عندما يرون أنه مناسب لدعم نتائج التعلم.
سيتمكن الطالب من استخدام مجموعة من األدوات التي تشمل:
 oمساحة تخزين قائمة على سحابة ( 30غيغابايت مع زيادة سنوية).
 oمستندات (معالجة النصوص).
 oشرائح (أداة عرض تقديمي مثل :بوربوينت).
 oأوراق عمل (جدول).
 oنماذج (استبيانات ،تقييمات ،جمع البيانات)
 oرسم
 oمواقع (إنشاء موقع ،محفظة رقمية)
 oبريد اإللكتروني.
 oتقويم.
 oتكامل كامل ألدوات جوجل األخرى لألبحاث مثل :خرائط جوجل ،وبحوث جوجل ،والترجمة.
سيقوم المعلمون والطالب باستكشاف المواطنة الرقمية من خالل أطر وطنية معتمدة تشمل:
 oأمان اإلنترنت والخصوصية واألمان.

o
o
o
o
o
o
o
o

العالقات واالتصال.
التنمر اإللكتروني.
البصمة الرقمية والسمعة.
الصورة الذاتية والهوية.
معرفة المعلومات.
االئتمان اإلبداعي وحقوق الطبع والنشر.
الصحة الرقمية والعافية.
الثقافة اإلعالمية.

•

وقعت المقاطعة اتفاقية الستخدام تطبيقات جوجل التعليمية ( (http://www.google.com/edu/trust/
تختلف عن الحسابات الخاصة أو حسابات األنشطة التجارية .يوفر هذا الحساب واالتفاقية أدوات إضافية وأمانًا
وخصوصية لموظفينا وطالبنا.
(.)https://support.google.com/googleforwork/answer/6056650

•

طبقت مدرسة بلومفيلد هيلز اتفاقية تطبيقات جوجل التعليمية بأفضل المعايير والممارسات التي تلبي السياسات،
واللوائح ،والقوانين الفدرالية والحكومية والتعليمية .هناك قانونان فدراليان محددان يحكمان عملنا ( )FERPAو
(.)COPPA

قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ()FERPA
يحمي قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة خصوصية سجالت الطالب التعليمية ،وتعطي الوالدين الحق في
مراجعة سجالت الطالب .وبموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ،قد تفصح المدارس عن سجل الطالب
التعليمي ،ولكن قد يطلب اآلباء من المدرسة عدم الكشف عن هذه المعلومات .يتم منح الوالدين الفرصة سنويًا إللغاء
االشتراك في الكشف عن معلومات سجل الطالب التعليمي عن طريق تعبئة نموذج التسجيل في المقاطعة- FERPA – .
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت () COPPA
ينطبق قانون حماية خصوصية األطفال على الشركات التجارية ،ويحد من قدرتها على جمع المعلومات الشخصية من
األطفال دون سن  13عا ًما .ويتم إيقاف إعالنات تطبيقات جوجل التعليمية الخاصة بحسابات المدرسة بشكل افتراضي.
وال يتم جمع معلومات شخصية عن الطالب بواسطة جوجل ألغراض تجارية .يوكل هذا النموذج المدرسة للعمل نيابة
عن أولياء األمور في جمع معلومات الطالب .استخدام المدرسة لمعلومات الطالب هو ألغراض تعليمية فقط .ويتم وصف
معلومات الطالب "التي يتم جمعها" من قبل جوجل على أنها (مشاريع ،ومستندات ،ورسائل الكترونية ،وملفات ،واسم
المستخدم وكلمة المرور)http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm - COPPA - .
نولي خصوصية طالبنا وموظفينا أولوية كبيرة لحمايتهم من التدخالت غير المرغوب فيها .للحصول على معلومات
إضافية ،يرجى زيارة مواقع الخصوصية الخاصة بنا.
جوجل
/http://www.google.com/edu/trust

القوانين واللوائح الحاكمة
http://www.bloomfield.org/parents-students/one-to-world/protecting-yourprivacy/index.aspx

يعد نموذج الموافقة التالي ضروريًا حتى تفهم أننا نحمي خصوصية طالبنا أثناء العمل مع مجموعة أدوات جوجل
التعليمية .إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف ،يرجى االتصال بالمدير.

يرجى كتابة االسم والتوقيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نموذج الموافقة على استخدام تطبيقات جوجل التعليمية
من خالل التوقيع أدناه ،أؤكد أنني قد قرأت وفهمت ما يلي:
بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة ( )FERPAوقانون والية ميشيغان المطابق ،ال يجوز كشف سجالت
الطالب التعليمية إلى أي أطراف ثالثة .بالنسبة إلى قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت ( ،)COPPAأفهم أن
أعمال الطالب الرقمية ،مثل( :المشاريع ،والمستندات ،والبريد اإللكتروني ،والملفات ،واسم المستخدم ،وكلمة المرور)
ّ
المخزنة في تطبيقات جوجل التعليمية قد تكون متاحة لألشخاص الذين يعملون نيابةً عن شركة جوجل ،مع موافقة مدارس
بلومفيلد هيلز ،لتسهيل طبيعة عمل هذه البيئة االلكترونية .هذا ال يشمل أي معلومات ديموغرافية أو معلومات أخرى عن
الطالب مخزنة في نظام معلومات الطالب ( )MISTARالخاص بالمدرسة .أفهم أيضًا أن استخدام طالبي لتطبيقات جوجل
التعليمية يخضع التفاقية استخدام التكنولوجيا المعمول بها في مدارس بلومفيلد هيلز.
يؤكد توقيعي الواضح أدناه موافقتي على تخزين أعمال طالبي الرقمية ،مثل( :المشاريع ،والمستندات ،والبريد اإللكتروني،
والملفات ،واسم المستخدم ،وكلمة المرور) على خوادم جوجل ولكن مع سيطرة كاملة على البيانات من قبل مدارس
بلومفيلد هيلز .أتفهم أنني قد أطلب إزالة حساب طفلي في أي وقت.
_____ نعم  ،أوافق إنشاء حساب لطفلي الستخدام تطبيقات جوجل التعليمية تحت اسم مدارس بلومفيلد هيلز .هذا يعني
أن طفلي سيحصل على حساب بريد إلكتروني (الصف الخامس) ،واستخدام أدوات المرحلة الدراسية المناسبة من حزمة
جوجل.
_____ ال ،ال أوافق إنشاء حساب لطفلي الستخدام تطبيقات جوجل التعليمية تحت اسم مدارس بلومفيلد هيلز .هذا يعني
أن طفلي لن يحصل على حساب بريد إلكتروني (الصف الخامس) ،ولن يستخدم أدوات المرحلة الدراسية المناسبة من
حزمة جوجل.

اسم الطالب( :طباعة) :ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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