
 
 
 

 حسابات  -K-5 -نموذج موافقة الطالب 
 جوجل

 
 

وع 2014بدًء من العام الدرا�ي  ي القائم ع� ثالثة  One-to-World، قامت المقاطعة ب�طالق م�ش
وصول للتكنولوج�ا المجاالت محاور �ف

 انتشارا� باإلضافة إ� التدر�ب والدعم لجميع طالبنا. واألدوات األ��� 
 

 : حلول الهدف منها إ�شاء بيئة تدعمكما قامت المقاطعة بتطبيق عدد من ال
 

 فرص التعلم المخصصة والقائمة ع� اإلبداع والتواصل والتعاون والتحل�ل النقدي والمواطنة الرقم�ة. 
ات التكنولوج�ا الحديثة الالزمة  ي المستقبل. أدوات وخ�ب

 للنمو والتطور والتمتع بفرص �ف
ي بيئات ث� 

ي وتج��ة األدوات الالزمة ألي مواطن رق�ي ناجح �ف ف وآباء) لفهم وتبئف ف جميع متعلمنا (من طالب ومعلمني �ة مشاركة عمل�ة فاعلة بني
 .
�
 تكنولوج�ا

 
 :  �شمل هذە الحلول ما ��ي

 
 

كةتزو�د الطالب بالتكنولوج�ا الالزمة الستخدام التطب�  قات واألدوات المش�ت
ي الفصولسيتم تزو�د طالب الث

ي �ف  الدراسة.  ان��ة بأجهزة آيباد ميئف
 

 تطب�قات جوجل ل�ل طالب. 
 تدر�ب ودعم لجميع أفراد طاقم التدر�س. 

 
 

ي الفصول الدراس�ة لبناء وتط��ر مهارات GAFEيوفر استخدام تطب�قات جوجل التعل�م�ة (
التحل�ل النقدي )األدوات الالزمة للطالب �ف

 كل�ة ع�ب اإل 
�
ي عالمنا اليوم. فالوصول لهذە األدوات متاحا

نت ع� والتعاون والتواصل والمهارات التكنولوج�ة الالزمة ألي مواطن رق�ي ناجح �ف ن�ت
ي حالة عدم إتاحة خدم

نت من خالل وضع "غ�ي متصل" �ف  ة الواي فاي. مدار اليوم وطوال أ�ام األسب�ع من أي جهاز حاسوب متصل باإلن�ت
ي �شتمل علي ها سيتاح ل�ل طالب من عمر الحضانة وحئت الصف الخامس حساب جوجل للتطب�قات التعل�م�ة. أحد تلك التطب�قات الئت

ي كجزء من أدوات التواصل ف�ما مجموعة األدوات هو ب��د جوجل اإلل
وئف �د اإلل��ت ، ليتمكن الطالب والمعلمون من استخدام رسائل ال�ب ي

وئف ��ت
 م. بينه

 
�د اإللنتفهم ج�دا� وجود بعض المخاوف حول الخصوص�ة واألمان  . ولذا، إل�كم بعض النقاط التوض�ح�ة: ف�ما يتعلق باستخدام ال�ب ي

وئف  ��ت
 

) bloomfield.orgنطاق شبكة مدرستنا (لطالبنا من عمر الحضانة وحئت الصف الخامس وأفراد طاقم التدر�س داخل فقط ُ�سمح  •
�د  ي ع� التواصل مع من هم ع� نفس شبكة  استخدام هذا ال�ب

وئف �د اإلل��ت . أي، �قت� استخدام الطالب لهذا ال�ب ي
وئف اإلل�ك�ت

ي 
وئف  . ”.bloomfield.org@“مدرستنا فقط، أي يتضمن ب��دهم اإلل��ت

ف أو أول�اء األمور الهدف من هذە األداة ل�س تواصل  •  مع أطفالهم.  أول�اء األمور تواصل مع المدرسني
الدخول إ� حسابات أبنائهم الطالب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. وهذا لتوف�ي رعا�ة ومشاركة أب��ة  ألول�اء األمور  ُ�سمح •

ون�ة والمواطنة  ي وتدفقات العمل اإلل��ت
وئف ي تحقيق هدفنا من بناء طالب قادرة ع� االستخدام الالئق ألدوات التواصل اإلل��ت

�ف
 الرقم�ة. 

ي دعم العمل�ة التعل�م�ة. قد �قوم المعلم •
 �ف

�
 ومهما

�
ي مع طالبهم مئت وجدوا هذا الئقا

وئف �د اإلل��ت  ون باستخدام هذا ال�ب
•  :  كما سيتاح للطالب استخدام مجموعة أدوات �شتمل ع� ما ��ي

 
o  ون�ة (سعة  ج�جا با�ت مع ز�ادة سن��ة).  30سحابة إل��ت
o  مستندات جوجلDocs (ف النصوص  (معالجة وتجه�ي



o  العروض التقد�مة من جوجل تطبيقSlides )داة إل�شاء العروض التقد�م�ة مثل باور ب��نت)أ 
o  جوجل ب�اناتجداول Sheets  ب�انات) ال(إل�شاء جداول 
o  نماذجGoogle والتقي�مات ولتجميع الب�انات) الرأي (إلجراء استقصاءات 
o  رسوماتGoogle



ون�ة/المحافظ الرقم�ة) Sitesجوجل مواقع  •  (إل�شاء المواقع اإلل��ت
ي  •

وئف �د اإلل��ت  ال�ب
 تق��م جوجل  •

 جوجل ومحرك البحث جوجل وجوجل ترجمة.  ة للق�ام بعمل�ات البحث مثل خرائطجميع أدوات جوجل األخرى الالزم
 
x  :�سيتمكن الطالب والمعلمون ع� السواء من استطالع المواطنة الرقم�ة من خالل إطارات متعارف عليها ع� النطاق المح�ي و�شتمل ع 

نت والخصوص�ة والحما�ة  أمن اإلن�ت
 العالقات والتواصل

ي 
وئف  التنمر اإلل��ت

 البصمة والسمعة الرقميتان 
 الصورة الذات�ة واله��ة

 مات�ةمحو األم�ة المعلو 
 ة والن�ش اإلبداع� حقوق المل��ة

 الصحة والرفاە الرق�ي 
 محو األم�ة اإلعالم�ة

 
 
)https://support.google.com/googleforwork/answer/6056650(  

 عن الحسابات /http://www.google.com/edu/trust( تخضع المقاطعة التفاق�ة تطب�قات جوجل التعل�م�ة
�
ي تختلف تماما ) والئت

مة تقدم أدوات إضاف�ة لضمان األمان والخصوص�ة لجميع أفراد طاقم العمل التجار�ة أو الشخص�ة األخرى . فهذە الحسابات واالتفاق�ة الم�ب
 ). https://support.google.com/googleforwork/answer/6056650(والطالب 

 
 
x  قامت مدرستناBHS  

�
ف ألبتطبيق اتفاق�ة تطب�قات جوجل التعل�م�ة وفقا ي بمعاي�ي اللوائح والس�اسات والقوانني

ي ت�ف فضل الممارسات الئت
ف لعملنا وهما الحقوق التعل�م�ة وخصوص�ة األ�ة  ف المنظمني ف الف�دراليني . و�األخص القانونني  FERPAالف�درال�ة والحكوم�ة والمجلس التعل��ي

نت خصوص�ة األطفال ع� وقانون حما�ة   . COPPA اإلن�ت
 

 FERPAالحقوق التعل�م�ة وخصوص�ة األ�ة                           
الحق  أول�اء األمور خصوص�ة السجل التعل��ي للطالب و�منح ع� حما�ة قانون الحقوق التعل�م�ة وخصوص�ة األ�ة  �عمل                          

ي مراجعته
طلب عدم إفصاح  أول�اء األمور باإلفصاح عن دل�ل المعلومات ول�ن من حق  والنظر فيها. بموجب هذا القانون، قد تقوم المدارسا �ف

كل عام تغي�ي س�اسة اإلفصاح عن دل�ل المعلومات من خالل نموذج االلتحاق الخاص   ألول�اء األمور المدرسة عن تلك المعلومات. �سمح 
   http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa –FERPA---بالمقاطعة 

 
نت                               COPPAقانون حما�ة خصوص�ة األطفال ع� اإلن�ت

نت                            كات التجار�ة و�حد من قدرتهم ع� COPPAُ�طبق قانون حما�ة خصوص�ة األطفال ع� اإلن�ت ع� تجميع  ال�ش
ي نطاق شبكة مدرسة 

، غ�ي مسم�ح باإلعالنات �ف . و�التا�ي ي  Bloomfield Hillsمعلومات و��انات شخص�ة من األطفال دون سن الثالثة ع�ش
�ف
كة جوجل تجميع أي ب�انات شخص�ة من أي طالب ألهداف تجار�ة. �خول نموذج الموافقة هذا  تطب�قات جوجل التعل�م�ة. ال �حق أبدا� ل�ش

ي استخدام و ف�ما يتعلق بتجميع الب�انات  أول�اء األمور المدرسة بالت�ف كوك�ل عن 
. ينح� حق المدرسة �ف ي الس�اق الدرا�ي

المعلومات �ف
معلومات الطالب ألهداف تعل�م�ة بحتة. أي معلومات أو ب�انات قد يتم "تجم�عها" من قبل جوجل البد وأن �كون وصفها ب�انات و 

ون�ة واسم المستخدم وكلمة المرور).  وعات ومستندات ورسائل إل��ت  – -COPPA—(م�ش
http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm  

 
ي مدرستنا 

 اهتماموطالبنا  خصوص�ة طاقم العمل و�ي ن�ف
�
 بالغ ا

�
م وحما�ة أنفسنا وطالبنا من أي �لذا نحرص أشد الحرص ع� تعلوعنا�ة فائقة،  ا

 . ي
وئف اق لخصوصيتهم. لم��د من المعلومات، من فضلك قم ب��ارة س�اسة الخصوص�ة الخاص بنا ع� موقعنا اإلل��ت  اخ�ت

 
 

 جوجل 
 
/http://www.google.com/edu/trust 
 

https://support.google.com/googleforwork/answer/6056650
https://support.google.com/googleforwork/answer/6056650)
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa


ن الحا�مةاللوائح  your-world/protecting-to-students/one-http://www.bloomfield.org/parents- والقوانني
privacy/index.aspx 

 
وري حئت تتمكن من فهم �ة أجموعة أدوات جوجل. إذا كان لد�ك ثناء استخدام مأعملنا ع� حما�ة خصوص�ة طالبنا  نموذج الموافقة التا�ي �ف

 فضلك قم بالتواصل مع مدير المبئف الخاص بك.  أسئلة أو استفسارات من
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 ]ع[من فضلك اطبعها ثم وق 
 
 

 نموذج الموافقة ع� استخدام تطب�قات جوجل التعل�م�ة
 
 
 
 
 

 : ي قمت بقراء واست�عاب ما ��ي  بالتوقيع أدناە/ أقر بأنئف
 

ف وال�ة م�ش�غان، من وما �قابله  FERPAبموجب قانون الحقوق التعل�م�ة وخصوص�ة األ�ة  تح�ف السجالت الدراس�ة للطالب قوانني
نت  ي عدم اإلفصاح وال�شف ألي أطراف ثالثة. وف�ما يتعلق بقانون حما�ة خصوص�ة األطفال ع� اإلن�ت

 COPPAبالحما�ة والحق �ف
�
، أدرك تماما

ي (من مشار�ــــع ومست ون�ة وملفات واسم المستخدم وكلمة المرور) أن األعمال الرقم�ة الخاصة بالطالب المنوط برعايئت ندات ورسائل إل�ك�ت
كة جوجل أو من ينوب عنها من خالل ت��ــــح  ي �ش

ف �ف ي تطب�قات جوجل التعل�م�ة وقد تصبح متاحة للوصول من ِقبل بعض العاملني
مخزنة �ف

ي لتسه�ل �شغ�ل وس�ي العمل  Bloomfield Hillsمن مدرسة بلومف�لد ه�لز 
ون�ة. وال �شهذە البيئة �ف و أتمل هذا ع� أ�ة معلومات اإلل��ت

ي برنامج معلومات الطالب 
الخاص بنا. كما أ�ي أن استخدام الطالب المنوط  MiStarب�انات د�موغراف�ة أو دراس�ة تخص الطالب مخزنة �ف

ي لتطب�قات جوجل التعل�م�ة �خضع التفاق�ة بلومف�لد ه�لز الستخدام الطالب المقبول للتكن  ولوج�ا. برعايئت
 

ي  ي ع� السماح بتخ��ن األعمال الرقم�ة الخاصة بالطالب المنوط برعايئت ون�ة (من مشار�ــــع ومستندات ورسائل إل�مثل توق��ي أدناە موافقئت ��ت
ي الب�انات والمعلومات المخزنة من قبل مدرسة 

فرات جوجل، ول�ن مع التحكم ال�امل �ف وملفات واسم المستخدم وكلمة المرور) ع� س�ي
ي طلب إلغاء وحذف حساب طف�ي 

 . مئت رغبت بلومف�لدز. وأتفهم ج�دا� أن �ي الحق �ف
 
 

. وهذا أوافق ع� السماح لمدرسة بلومف�لد ه�لز نعم،  _____  ع� تطب�قات جوجل التعل�م�ة لطف�ي
�
ون�ا  إل��ت

�
ي حصول إ�شاء حسابا �عئف

ي عمر الحضانة وحئت الصف الخامسطف�ي ع� حساب ب��د إل
ي �ف

وئف  لصفه الدرا�ي من مجموعة  ��ت
�
و�مكنه الدخول إ� األدوات وفقا

 تطب�قات جوجل. 
 

_____ .  ع� تطب�قات جوجل التعل�م�ة لطف�ي
�
ون�ا  إل��ت

�
 كال، ال أوافق ع� السماح لمدرسة بلومف�لد ه�لز إ�شاء حسابا

ي  ي مجموعة تطب�قات جوجل. حصول طف�ي ع� حساب ب��د إل عدموهذا �عئف
ي أو حق الدخول إ� األدوات األخرى �ف

وئف  ��ت
 

 ___________________المدرسة: _______________________________________اسم الطفل: 
 :  _________ الصف الدرا�ي

 
:  / و�ي األمر توقيع  �ي  الو�ي ال�ش

 ________________ لتار�ــــخ: ا______________________________________________________
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