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 لموافقة اإلعالمية  لالسنوية  تفاقية ل ا 
 

م مجلس مدارس منطقة هاميلتون ز ي صياغة  (HWDSB) وينتوورث  -يلت 
ز
الشخصية للطالب والمساعدة ف المعلومات  البصمة  " بحماية 

الطالب " الرقمية كها  يت  ي 
ي  الت  إيجاب  نت بشكل  اإلنت  عت   الشخصية  المعلومات  نشر  مدرستك  يرج   .  عند  موقع  إىل  الرجوع 

ي 
وبز ي مع   الوصي حول المعلومات الشخصية   / عىل رسالة الوالد لالطالع اإللكت 

ح كامل وأمثلة عن كيفية تعاملنا الروتيتز والحصول عىل شر

يعية   .معلومات الطالب وحماية الخصوصية مع تلبية المتطلبات التشر
 

ي التعلم المختلط، وربما الفصول الدراسية  ونحن نواصل التغلب عىل تحديات العيش والتعلم  
ز
أثناء الجائحة، نتوقع أن يشارك الطالب ف

القادم الدراسي  العام  ي 
ز
اضية ف إمكانية  .  الحضورية واالفت  المجلس للطالب  ين، يوفر  الحادي والعشر القرن  ي 

ز
التعلم ف أولويات   مع 

ً
تماشيا

يد    -مجلس مدارس منطقة هاميلتون تالوغ تطبيقات، وكMicrosoft Teams الوصول إىل برنامج مايكروسوفت تيمز وينتوورث، والت 

اضية التابعة لوزارة التعليم أو الَهب ي والتقويم، باإلضافة إىل بيئة التعلم االفت 
وبز نت التعلم  .  "HUB" اإللكت  تتضمن بيئات التعلم عت  اإلنت 

ي ن
نت فز ز باإلنت  ز متصلي  امن، والذي يلكون فيه جميع المشاركي  ز  للطالب  المت 

ً
امن حيث يكون المحتوى متاحا ز فس الوقت، والتعلم غت  المت 

نت أو تطبيقات الويب ووسائل التواصل االجتماعي  .  للوصول إليه مت  يشاءون باإلضافة إىل ذلك، يمكن للطالب استخدام أدوات عت  اإلنت 

 
ً
 .حسبما يراه معلم الفصل مناسبا

 
لمزيد من المعلومات حول سياساتنا  .  ول المواطنة الرقمية واالستخدام اآلمن للتكنولوجيا يتلق  الطالب تعليمات مناسبة ألعمارهم ح  

ي القرن 
ين  وتوجيهاتنا الحاكمة للتعلم فز ين  6.1السياسة   ، راجع   الحادي والعشر ي القرن الحادي والعشر

 إىل جنب   ،   حول التعلم فز
ً
جنبا

يمكنك العثور عىل هذه      . الهوية والمصداقية والمشاركة اإليجابية وإجراء   إجراء الملكية والتأليف،  و   إجراء االستخدام المسؤول،     مع

ي للمجلس 
وبز  . ( /https://www.hwdsb.on.ca ) السياسات والتوجيهات بسهولة باستخدام وظيفة البحث عىل الموقع اإللكت 

 

ي 
ي   وينتوورث  -مجلس مدارس منطقة هاميلتون سيستخدم الطالب فز

ي المدرسة وسيتعلمون كيفية االستفادة من األدوات الت 
نت فز اإلنت 

ي تكون مرئية داخل الصف  . نقدمها من أجل التعلم واإلبداع والمشاركة والتعاون
نت، والت  ي المساحات المتاحة عت  اإلنت 

وسيشاركون فز
  ، المجلسالدراسي نطاق  عت   األخرى  والمواقع  المدرسة  داخل  نت.  وربما  اإلنت  عت   للعامة  المتاحة  المساهمات  تحتوي  أي  ) لن 
 . عىل معلومات محددة للهوية إال بموافقتك عىل هذا النموذج ( وينتوورث  -مجلس مدارس منطقة هاميلتون خارج المرئية

 
ن ها معلمو الصف مناسبة لعمره وتتعلق بشكل مباشر بتعلمه  نطلب موافقتك للسماح لطفلك بالمشاركة عبر اإلنبر ت بطرق يعتبر

 .  وإنجازاته
 
التسجيالت الصوتية لطفلك، وعمله    / مقاطع الفيديو    / بموجب الموافقة، قد تظهر الصور.  موافقتك اختيارية تماما

، و  نت خارج مدارس  / المكتوب واإلبداع  أي تكون مرئية لجمهور  ) وينتوورث،    -نمجلس مدارس منطقة هاميلتو  أو اسمه عبر اإلنبر
نت    ذلك، عل سبيل المثال( المجتمع المحل  أو يمكن اكتشافها عل شبكة اإلنبر

 
 :بما ف

 
ونية للمدرسة إىل مجتمع اآلباء     •    إرسال رسائل إخبارية إلكبر

ونية والمدونات ومشاري    ع الفيديو      •   للصفوف الدراسية  المواقع اإللكبر

  ( وما إليها يوتيوب و  تويبر  مثل)مجلس المدارس    / المدرسة  / حسابات وسائل التواصل الجتماع  للفصل الدراس       • 

 المحل   المجتمع  / منشورات أو عمليات بث لوسائل اإلعالم من المدرسة      • 

  المنصات التعليمية األخرى     • 
 

 ( الصفحة لمعلوماتكيرج  االحتفاظ بهذه )

http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Responsible-Use-REV-Nov19.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Ownership-and-Authorship-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Ownership-and-Authorship-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Ownership-and-Authorship-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Identity-Credibility-and-Positive-Participation-Procedure.pdf
file:///C:/Users/mshar/Desktop/MCIS/translation%20assignment/2021/HWDSB/  https:/www.hwdsb.on.ca/  
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ونية  الموافقة عل اإلفصاح عن معلومات الطالب اإللكبر

 
ي لإلفصاح عن نعم، أوافق  

ي النماذج الموضحة لطفىلي  المعلومات الشخصية  وأمنح إذبز
ز
مقاطع    / عىل سبيل المثال، الصور  ) ف

، واسمه، وأعماله الكتابية / الفيديو  ي  / اإلبداعية، ووسائل التواصل االجتماعي  / التسجيالت الصوتية لطفىلي
وبز  الموقع اإللكت 

اإلخبارية / اإلعالم  ي  (ومنشورات وسائل 
ز
ف الصف،     بيئة   أثناء مشاركته  معلم  اف  إشر ين تحت  العشر للقرن  تنتمي  تعليمية 

ي مجلس المدارس ووسائل اإلعالم المحلية  / عية واألكاديمية واالحتفال بها من قبل المدرسة  ومشاركة إنجازاته اإلبدا 
.  موظقز

ي منشورات أخرى خارج نطاق سيطرة
ز
نت، فقد تظهر ف مجلس مدارس منطقة   أدرك أنه بمجرد نشر معلومات الطالب عىل اإلنت 

  .وينتوورث -هاميلتون
 

 
 

ي يمكن التعرف عليها  عىل اإلفصاح عنال أوافق  .  ل، ل أوافق  
أو    / بطرق مرئية للعامة و   لطفىلي  المعلومات الشخصية الت 

نت   .يمكن العثور عليها بالبحث عىل شبكة اإلنت 
 
 
 
 

   :الصف    : اسم الطالب
 

 
 

 أو أكت    18إذا كان عمره )توقيع الطالب 
ً
   (: عاما

 

 
 

   :الوصي  / اسم الوالد 
 

 
 

   :الوصي  / توقيع الوالد
 

 
 

   :التاري    خ
 

 
 

ي القرن عىل اطالع عىل مدار العام سيبقيك معلم صف طفلك
ات التعلم فز ين الحادي  بخت  المخططة للطالب حت  تتاح لك  والعشر

ي ذلك
 . الفرص لطرح أسئلة حول تقنيات معينة وتغيت  موافقتك إذا رغبت فز

 

 
 

يتعلق باستخدام المعلومات الشخصية، يرج  التحدث مع معلمك أو مدير  إذا كانت لديك أية مخاوف تتعلق بسالمة طفلك فيما  
ي يرتادها طفلك

 . المدرسة الت 


