معلومات ألولياء األمور

ستساعد مشاركتك ودعمك النشطان الطالب لديك على النجاح في برنامج
 MyTechبتخصيص جهاز لكل طالب.

تذكيرات من اتفاقية الجهاز المحمول وتعهد برنامج MyTech
 oتعود ملكية جهاز  Chromebookإلى مدارس دنفر العامة.
 oيتحمل ولي األمر والطالب مسؤولية العناية بجهاز  Chromebookوملحقاته وتأمينها.
 oيجب إعادة جهاز  Chromebookإلى مدارس دنفر العامة عند الطلب.

 oيجب على الطالب أن يجلب جهاز  Chromebookإلى المدرسة كل يوم بشحن كامل ألنه يُستخدم في مناهجه الدراسية ومطلوب في نشاطات
الفصل.
 oيجب على الطالب أن يحافظ على نظافة الجهاز وحالة تشغيله المالئمة.
 oال يجوز للطالب إقراض أجهزة  Chromebookالخاصة بهم.
فورا لإلبالغ عن التلف أو الفقدان.
 oيجب على الطالب أن يتواصل مع ممثل الدعم الفني في المدرسة ً
 oقد يؤدي الفقدان والتلف إلى فرض تبعات مالية على ولي األمر والطالب.
 oقد يخضع الطالب للتأديب إذا وقع تلف عمدي.
 oتراقب مدارس دنفر العامة أجهزة  Chromebookالخاصة بالطالب واستخدامهم لإلنترنت.
 oيجب أن يلتزم الطالب بقواعد السلوك في البيئة الرقمية في المدرسة.
 oيتحمل ولي األمر والطالب المسؤولية عن استخدام الشبكات اآلمنة والدخول إلى المواقع اإللكترونية المالئمة فقط.
 oلن يستخدم الطالب أجهزة  Chromebookالخاصة بهم للمشاركة في أي شكل من أشكال التنمر اإللكتروني.
 oنحث الطالب واألسر على إبالغ مسؤول المدرسة عن أي سلوك أو هجمات غير مالئمة.
 oخصوصية الطالب أمر مهم  -ال تكشف معلومات شخصية أو تنشرها على اإلنترنت ،وخاصةً على مواقع التواصل االجتماعي.

 oتسري قواعد االستخدام العادل لحق النشر أيضًا على استخدام جهاز  .Chromebookيشمل هذا انتحال اآلراء والغش وقرصنة برمجيات
الكمبيوتر والموسيقى والوسائط
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معلومات ألولياء األمور
أفكار لمساعدة الطالب لديك على استخدام جهاز Chromebook
التنمر اإللكتروني خطر حقيقي
ساعد الطالب لديك على تجنب هذا العمل المشين والوقاية منه.

تحدث مع الطالب لديك
 oعليك إظهار االهتمام بنشاطه المدرسي الذي يقوم
به باستخدام جهاز  .Chromebookاسأله عما
استخدم فيه جهاز  Chromebookفي المدرسة
وفي المنزل كل يوم.

الدخول على اإلنترنت مع الطالب
لديك
 oناقش المواقع اإللكترونية التي
يزورها  -تعلم منه وامرح!

تشجيع المواطنة الرقمية الصحية
 oراقب نشاط الطالب لديك على مواقع التواصل
االجتماعي لتضمن عدم نشر بيانات خاصة عبر
اإلنترنت ولمالحظة أي أعراض على وجود تنمر
إلكتروني.
 oضع قواعد الستخدام اإلنترنت ونفذها (مثل الحدود
الزمنية).
 oكن أنت نفسك قدوة رقمية جيدة!

شبكة الواي فاي
فيما يلي بعض نقاط االتصال الموثوق
بها للدخول إلى اإلنترنت من المدرسة:

dpsk12.info/wifimap

كلمات المرور
 oاعرف اسم المستخدم
وكلمة المرور الخاصين بحساب جوجل للطالب لديك
في مدارس دنفر العامة.
 oأبلغ الطالب لديك بأال يكشف أبدًا بيانات اعتماد تسجيل
دخوله ألي أحد بخالف أولياء األمور والمعلمين.

راقب استخدام الطالب لجهاز
 Chromebookورعايته له في
المنزل.

 oإلدارة كلمة مرور الطالب لديك ،انتقل إلى
iforgot.dpsk12.org

 oاحرص على أن يبقى الجهاز في حقيبته.
 oضع نظا ًما لشحن الجهاز -
اشحنه في غرفة العائلة.

موارد سالمة اإلنترنت
 oوسائط األسئلة واألجوبة الشائعة عن الوسائط ألولياء األمور
عن الخصوصية واستخدام اإلنترنت
 oموقع  NetSmartzاإللكتروني
 oقم بزيارة الموقع اإللكتروني mytech.dpsk12.org
لالطالع على المزيد من المعلومات حول برنامج .MyTech
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