
  

 نموذج موافقة استخدام تطب�قات جوجل التعل�م�ة
 
 

  __________________التار�ــــخ:  __________________اسم الطالب: 
 

 :  واستوعبت ما ��ي
�
ي قرأت ج�دا

 بالتوقيع أدناە، أقر بأنين
 

ن وال�ة م�ش�غان، تح�ن السجالت الدراس�ة  FERPAبموجب قانون الحقوق التعل�م�ة وخصوص�ة األ�ة  وما �قابله من قوانني

نت  ي عدم اإلفصاح وال�شف ألي أطراف ثالثة. وف�ما يتعلق بقانون حما�ة خصوص�ة األطفال ع� اإلن�ت
للطالب بالحما�ة والحق �ن

COPPAأن األعمال الرق 
�
ون�ة وملفات واسم ، أدرك تماما ي (من مشار�ــــع ومستندات ورسائل إل�ك�ت م�ة الخاصة بالطالب المنوط برعايئت

كة جوجل أو  ي �ش
ن �ن ي تطب�قات جوجل التعل�م�ة وقد تصبح متاحة للوصول من ِقبل بعض العاملني

المستخدم وكلمة المرور) مخزنة �ن

ي هذە البيئة  Bloomfield Hillsمن ينوب عنها من خالل ت��ــــح من مدرسة بلومف�لد ه�لز 
لتسه�ل �شغ�ل وس�ي العمل �ن

ي برنامج معلومات الطالب 
ون�ة. وال �شتمل هذا ع� أ�ة معلومات أو ب�انات د�موغراف�ة أو دراس�ة تخص الطالب مخزنة �ن اإلل��ت

MiStar ي لتطب�قات جوجل التعل�م�ة �خضع التفا ق�ة بلومف�لد ه�لز الخاص بنا. كما أ�ي أن استخدام الطالب المنوط برعايئت

 الستخدام الطالب المقبول للتكنولوج�ا. 

 طف�ي أوافق ع� السماح ل________________نعم، 

ي ب مدرسة بلومف�لد ه�لز أن تقوم  •
وين  ع� تطب�قات جوجل التعل�م�ة له ��شاء حساب إل��ت

ي  منحه •
وين  حساب ب��د إل��ت

 لصفه الدرا�ي من مجموعة تطب�قات جوجل بالوصول •
�
 إ� األدوات وفقا

ون�ة وملفات واسم بتخ��ن  • ي (من مشار�ــــع ومستندات ورسائل إل��ت األعمال الرقم�ة الخاصة بالطالب المنوط برعايئت

ي الب�انات والمعلومات ا
فرات جوجل، ول�ن مع التحكم ال�امل �ن ل مدرسة لمخزنة من قبالمستخدم وكلمة المرور) ع� س�ي

 بلومف�لدز. 

ي طلب إلغاء وحذف حساب طف�ي مئت رغبت.  •
 أتفهم ج�دا� أن �ي الحق �ن

: ،  كالن ال أوافق________________ ي أن طف�ي  وأتفهم أن االمتناع عن الموافقة �عئن

ي له ع� تطب�قات جوجل التعل�م�ة لن •
وين   تقوم مدرسة بلومف�لد ه�لز ب��شاء حساب إل��ت

ي منحه لن يتم  •
وين   حساب ب��د إل��ت

 لصفه الدرا�ي من مجموعة تطب�قات جوجل الوصولمن  لن يتمكن •
�
 إ� األدوات وفقا

ون�ة وملفات واسم  لن يتم تخ��ن • ي (من مشار�ــــع ومستندات ورسائل إل��ت األعمال الرقم�ة الخاصة بالطالب المنوط برعايئت

فرات جوجل، ول�ن مع  ي الب�انات والمعلومات المخزنة من قبل مدرسة بلومف�لدزالمستخدم وكلمة المرور) ع� س�ي
 .التحكم ال�امل �ن

ي طلب  •
 طف�ي مئت رغبت. لحساب إ�شاء أتفهم ج�دا� أن �ي الحق �ن

 
 

 _____________________________________________________: و�ي األمر اسم 
 

 _____________________________________________________: و�ي األمر توقيع 
 


