
 سیاسة اإلنترنت – Policy EGAEBسیاسة 

یوفر االتصال  خدمة شبكة واسعة النطاق تقوم بتوصیل مرافق المنطقة التعلیمیة ببعضھا البعض وباإلنترنت بشكل عام. DPSتقدم مدارس دنفر العامة 
ذه الخدمة ھو تعزیز الفرص وھدف المنطقة التعلیمیة في توفیر ھ باإلنترنت موارد واسعة وفریدة لكل من الطالب والمعلمین.

اإلنترنت ھو شبكة إلكترونیة تربط المالیین من أجھزة  التعلیمیة للمدارس عن طریق تیسیر مشاركة الموارد والتواصل.
ویتم تنسیق ذلك من خالل مجموعة معقدة من الوكاالت الحكومیة والشبكات  الكمبیوتر واألشخاص في جمیع أنحاء العالم.

التشغیل السلس للشبكة الذي یوفر وصوالً داخل المنطقة المحلیة وفي جمیع أنحاء العالم یتوقف على حسن  ة.اإلقلیمیة والرسمی
 السیر والسلوك لكل مستخدم من المستخدمین النھائیین.

ك أي قد یؤدي انتھا یجب على المستخدمین االلتزام بتوجیھات ھذه السیاسة لیحق لھم استخدام الشبكة والحفاظ على ھذا الحق.
 من الشروط واألحكام لھذه السیاسة إلى:

 *إنھاء االستخدام

 *الحرمان من االستخدام في المستقبل

 *احتمال اتخاذ إجراء تأدیبي.

 التعریفات:

تتضمن على سبیل المثال ال الحصر، أي أنشطة تنتھك القوانین المحلیة و/أو الخاصة بالوالیة و/أو  – أنشطة غیر قانونیة. 1
 الفیدرالیة.

تتضمن األنشطة التي تنتھك المعاییر االجتماعیة المقبولة بشكل عام الستخدام وسائل االتصال  – أنشطة بذیئة (فاسقة) .2
 ویشمل ھذا استعادة أي مواد جنسیة صریحة أو الوصول إلیھا. .ذات الملكیة واإلدارة العامة

نتھك ھذه السیایة أو أي أنشطة إضافیة یعتبرھا مسؤولي یتضمن أي أنشطة یتم تنفیذھا بشكل ی – االستخدام غیر المناسب. 3
 النظام غیر مالئمة.

موظفو ھذه المنطقة التعلیمیة الذین تتضمن مھام وظیفتھم مراقبة شبكة الكمبیوتر الخاصة بالمنطقة  – مسؤولي النظام. 4
 التعلیمیة.

ھا ضرًرا، أو تمثل خطًرا، أو تتسبب في حدوث ھي المعلومات التي یمكن أن یتسبب التصرف بناء علی –معلومات خطرة  .5
 خلل في المنطقة التعلیمیة أو المجتمع بشكل عام.

 أو بأشخاص آخرین. بالمستخدمالمتعلقة الكشف عن معلومات االتصال الشخصیة  – المساس بالسالمة الشخصیة. 6

ال  اإلباحیة أو غیرھا من المواد الضارة بالقاصرین. توفر المنطقة التعلیمیة برامج تصفیة لتقیید الوصول إلى المواد البذیئة أو
في أي شبكة عالمیة، یستحیل التحكم في كل المواد وحتى  تضمن المنطقة التعلیمیة عدم مصادفة مثل ھذه المواد على اإلطالق.

أن المعلومات القیمة والتفاعالت تعتقد المنطقة التعلیمیة  المستخدمین العادیین یمكنھم اكتشاف أو مصادفة مواد مثیرة للجدل بسھولة.
المتاحة على ھذه الشبكة العالمیة تفوق بكثیر تلك اإلمكانیة التي یمكن للمستخدمین من خاللھا الوصول إلى مواد ال تتفق مع 

 األھداف التعلیمیة والتربویة للمنطقة التعلیمیة.

قد یؤدي  المستخدمین التعامل معھا بھذا المنطق. إن استخدام شبكة المنطقة التعلیمیة میزة  ولیست حًقا، ویجب على كل
 األنشطة التالیة ممنوعة صراحًة. االستخدام غیر المالئم إلى إلغاء ھذه المیزة.



استخدام شبكة المنطقة التعلیمیة للحصول على الدعم في أو بشكل مباشر في أي نشاط غیر قانوني أو بذيء و/أو استخدام  .1
 غیر مالئم.

كة المنطقة التعلیمیة في أي عمل غیر مالئم و/أو أغراض تجاریة ال ترتبط بالمنطقة التعلیمیة، أو في اإلعالن . استخدام شب2
 عن منتجات، أو في دعم أي نشاط سیاسي أو تأییدي.

. تخریب الشبكة أو موارد الشبكة، وھو ما یتضمن على سبیل المثال ال الحصر، أي محاولة خبیثة لتعریض البیانات 3
 جودة على شبكة المنطقة التعلیمیة للضرر أو التدمیر أو التغییر، بما في ذلك استخدام أي فیروس كمبیوتر.المو

 . محاولة الوصول إلى بیانات محظورة أو تعطیل استخدام المستخدمین اآلخرین للشبكة.4

استخدام الشتائم أو اللغة الجارحة بشكل عام، أو السب العلني أو المضایقة أو التھدید ألي شخص آخر و/أو مجموعة  .5
 أخرى.

 إنشاء أو استخدام معلومات خطیرة. .6

ویتضمن ھذا على سبیل المثال ال الحصر، البرمجیات،  انتھاك حقوق النشر أو التعارض مع اتفاقیات الترخیص. .7
م غیر المعتمد للنصوص والرسوم والصور والبیانات اإللكتروني، أو التعارض مع حقوق الخصوصیة الخاصة واالستخدا

كما یحظر أیًضا سرقة أي معلومات یتم جمعھا عن طریق شبكة  باألفراد أو الكیانات دون الحصول على ترخیص منھا.
ضوعة على شبكة المنطقة التعلیمیة، ما لم تكن مثل تلك ال یوجد للمستخدمین حق ملكیة في المواد المو المنطقة التعلیمیة.

 المواد ال یشملھا قانون حمایة حقوق النشر.

 توفیر الوصول إلى شبكة المنطقة التعلیمیة للمستخدمین المرخص لھم. .8

ك أجھزة مشاركة كلمات مرور حسابات البرید اإللكتروني، ترك كلمات المرور متاحة في مواقع واضحة وظاھرة، أو تر .9
 الكمبیوتر التي تم "تسجیل الدخول إلیھا" دون مراقبة.

 المساس بالسالمة الشخصیة. .10

 السماح للقصر بالوصول إلى مواضیع غیر مالئمة على اإلنترنت. .11

 كشف أو استخدام أو فضح المعلومات الشخصیة المتعلقة بالقصر. .12

ین بیانات النطاق العریض (البرودباند)، والذي یشار إلیھ عادًة باسم "حمایة سوف تمتثل المنطقة مع البند الثاني من قانون تحس
" (سُیعرف الحًقا باسم "القانون")، والذي یلزم المدارس والمكتبات بالحصول على خصومات في 21األطفال في قانون القرن 

إلنترنت، فضالً عن وضع إستراتیجیات األسعار اإللكترونیة إلنشاء وتعزیز حملة توعیة الجمھور بشأن استخدام وسالمة ا
عالوة على ذلك، تثقیف طالب المنطقة والمستخدمین بالسلوك المناسب عبر اإلنترنت، بما في ذلك  الستخدام إنترنت آمن.

على سبیل المثال ال الحصر، التفاعل مع أشخاص آخرین على مواقع التواصل االجتماعي، وفي غرف الدردشة، والوعي 
وفًقا لذلك، یجوز للمشرف أو من ینوب عنھ تعیین شخص أو أكثر في كل  راني وفھم كیفیة وماھیة الرد المناسب.بالشغب السیب

إدارة ومدرسة وبرنامج بالمنطقة إلعداد وتحریر ومراجعة وتوزیع اإلرشادات واإلجراءات واإلستراتیجیات وتشجیع 
فال ومستخدمي اإلنترنت في المنطقة حسبما یتطلب القانون الحالي االستخدام اآلمن لإلنترنت من قبل العاملین والطالب واألط

 أو المعدل الحًقا.

االتصاالت التي تتم عبر شبكة المنطقة التعلیمیة لیست خاصة ویجوز للعاملین في المنطقة التعلیمیة في إجراء اإلشراف على 
تعلیمیة بالحق في الوصول إلى السجالت المحفوظة تحتفظ المنطقة ال الشبكة وصیانتھا، ومراجعة وفحص األدلة أو الرسائل.

 بوجود أو عدم وجود سبب معقول لضمان التوافق مع ھذه السیاسة.



وال تتحمل المنطقة  ال تقدم المنطقة التعلیمیة أي ضمانات بأن وظائف نظام الشبكة الخاصة بھا ستفي بالمتطلبات المحددة.
ویتضمن ھذا فقد البیانات، أو عدم التسلیم، أو الخطأ  خالل استخدام الشبكة.التعلیمیة أي مسؤولیة عن أي أضرار تحدث من 

استخدام أي معلومات یتم الحصول علیھا من خالل شبكة المنطقة التعلیمیة یكون على مسؤولیة  في التسلیم أو انقطاع الخدمة.
دة المعلومات التي یتم الحصول علیھا من تنفي المنطقة التعلیمیة على وجھ التحدید أي مسؤولیة عن دقة أو جو المستخدم.

 خالل شبكة اإلنترنت.
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