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 ١٢٠٢فبراير ،   ٨

 (اولياء االمورالستخدام المقبول واآلمن لتكنولوجيا الحوسبة )رسالة إلى ا

 :زيزي ولي األمر / الوصي والطالبع

زويد أولياء األمور / األوصياء والطالب بالمعلومات المتعلقة تبفالو العامة  رسامدالمنطقة التعليمية ل يسر 
بسياسة االستخدام المقبول  بهذا ليكون بمثابة تذكير  لنا  ُيرجى السماح  بتكنولوجيا الحوسبة المتاحة للطالب.  

 .نستعد لقضاء عطلة الشتاءنحن  بنا بينما  الخاصةاللكترونية لالجهزة ا Acceptable and Safe Use واآلمن

م ومتطلبات البحث واالستعداد يتعلالللطالب لدعم  العامةبفالو  ة مدارسطبواستم توفير تقنية الحوسبة ي

االنترنت  وخدمة االنترنت للدخول الى   hot spotsالنقاط الساخنة  بفالو العامة رس االوظيفي. كما وفرت مد

حيث    وصول إلى اإلنترنت لطالبها.  لللألسر المؤهلة     Spectrumشركة  من  broadband ع  ذات النطاق الواس

للتعليم والتعلم. يمكن للطالب  الخاصة مصادر المعلومات  من نترنت وسيلة للوصول إلى شبكة عالمية إلاان 
 مع اآلخرين.   تضمن التواصل التعليمي   واستردادها واستخدام اإلنترنت لتحديد موقع المعلومات 

معروفة  و نة غير مقبولة اإلنترنت التي تمنع الوصول إلى مواقع معي تقية برامج ت مدارس بفالو العامة ستخدمت
معلومات عن جرائم الكراهية ، ومواد إباحية ، ووجهات نظر    أفعال جنسية صريحة ، و  عنف ، والباحتوائها على  

، وما إلى ذلك. ال يوجد برنامج قادر على حجب جميع مواقع   بتدعةم طوائف عنصرية ومتطرفة أخرى ، و 
االشارة الى    ث مع طفلك حول المواقع المقبولة ، إلى جانب  اإلنترنت غير المقبولة. نحن نشجعك على التحد

ة سيخضعون للتأديب وفًقا لمدونة  الرسالة التي مفادها أن الطالب الذين يعيدون زيارة المواقع غير المقبول 
 .قواعد السلوك الخاصة بالمدارس

ومع ذلك ، إذا كنت على علم بأن طفلك يدخل ، سواء عن طريق الخطأ أو عن عمد ، إلى موقع غير مناسب  
 فيرجى إعالمنا بالموقع في أقرب وقت ممكن عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى ، 

ITHelpdesk@buffaloschools.org ة موقع غير مناسب كتاب   مع  “Inappropriate Site”   في سطر
المواقع التي ليس لها قيمة تعليمية بسرعة    استبعادالموضوع واسم الموقع في نص البريد اإللكتروني. يمكننا  

 .حتى ال يتمكن أي طفل من الوصول إلى أحدها عن غير قصد 

كآباء في تزويد الطالب بفرصة استخدام مرافق وموارد الحوسبة   المساندة التي تاتي منكمنتطلع إلى 
 بطريقة آمنة وذات مغزى.   نطقة التعليميةوتكنولوجيا المعلومات في الم
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