
 من قبل البوابة التعليمية لنوشاتل قرميثاق المعلوماتية الُم

 

االنترنيت متاحان  فجهاز الكومبيوتر وخدمة. المدرسييمكننا أن نستخدم الوسائط المعلوماتية في صفنا 
من قبل، عن مخاطر هذه الوسيلة المعلوماتية الرائعة، وتم إعالمنا  ولقد تحدثنا معًا،. لالستخدام لغايات تربوية

 . بالقواعد التي تضبط استخدامها

آما أنه بوسعه أو . االنترنيت إال بإذن من ُمدرسي أو ُمدرستيب أتصلفي المدرسة، ال  .1

 .بوسعها أن تتحقق من الصفحات التي قمت بزيارتها

االنترنيت على الغايات التي تخدم المشاريع أو األعمال  في مدرستنا، يقتصر الدخول إلى .2

 .ال أقوم بتحميل برامج أو ألعاب أو موسيقى. المدرسية

 .ًاأو موثوق ًاأو فعلي ًاليس آل ما أجده في االنترنيت صحيح .3

 .عندما أآتشف مضامين مشينة على االنترنيت، أتحدث عنها لشخص بالغ ومحل ثقة .4

أتحمل مسؤولية . ف مرسلها والتي تشمل وثائق مرفقةنية التي ال أعرال أفتح الرسائل االلكترو .5

 .الرسائل التي أقوم أنا بإرسالها

ألشخاص ألتقي ) االسم، رقم الهاتف، عنوان المراسلة، صور(ال أعطي معلومات شخصية  .6

 ال أمأل البيانات المباشرة في االنترنيت  إال بكثير من الحيطة. بهم على الشبكة العنكبوتية

 .والحرص

، وبالتالي ال يمكنني فبعض المضامين الموجودة في االنترنيت تكون محمية بحقوق المؤل .7

 .التصرف بها بحرية

عندما انشر على االنترنيت مواد لست أنا صاحبها أشير إلى مصدر الصور والنص اللذين  .8

 . استخدمهما

سآخذ  بعين االعتبار أال . هائل من األفراد ديمكنني، عندما أدخل االنترنيت، أن أتصل بعد .9

 .مساهماتياجرحهم ب

مواقع  فيال أستطيع أن أنشر شتائم أو خطابات عنصرية أو آالم تشهيري أو صور مؤذية  .10

أو في سجالت الزوار أو في قسم  تدياتنالشبكات االجتماعية أو في الم فياالنترنيت أو 

ينطبق أيضًا على الهاتف المحمول، فتخزين أو إرسال مثل هذه  هذا. التعليق في المدونات

 . المعطيات فيه أو عن طريقه هو أمر ممنوع

غير أنه، بوسع أساتذة . السر الخاصة بي لنفسي، فهي بمثابة مفاتيح بيتي اتأحتفظ بكلم .11

 .المدرسة الدخول إلى حسابي ومعرفة الوثائق المودعة فيه

ميذ دون التال اءيجوز نشر أسم. مموافقتهب إالاالنترنيت على  أشخاصال يمكن نشر صور  .12

 .في موقع مدرسي همصورإلى جانب الكنية 

ال أستطيع أن انشر مواد على موقع صفي أو على موقع مدرستي بدون إذن مسبق من  .13

 . ال أقوم بتعديل الصفحات التي أنجزها زمالئي إال بموافقتهم. أساتذتي
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 األهالي األعزاء

 . تعلمون دون شك أن طفلكم يستخدم الكمبيوتر واالنترنيت في الصف المدرسي ألغراض تربوية
، بالطبع، آفاءة أساسيةتمثل ، الصور وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، بطريقة مناسبة المتعددة إن القدرة على استعمال الوسائط

  . بشرط االنتباه إلى المخاطر المرافقة الستخدام هذه الوسائل
ومن أجل تنمية آفاءات التالميذ في حقل الوسائط المتعددة، فإن ثمة نظم وواجبات ال غنى عنها تحكم استخدام االنترنيت في 

على آل تلميذ . هو عبارة عن ثمرة بحوث في مجال الوقاية من مخاطر االنترنيت طي هذه الرسالةوالميثاق الذي تجدونه . المدرسة
آل من الوالدين . ذلك بغية التأآد من أنه فهم بشكل جيد الشروط الالزمة الستخدام وسائط المعلوماتيةأن يوقع على هذا الميثاق و

أن هذا األجراء  عتقدونفواضعي هذا الميثاق ي. من خالل وضع توقيعه على هذه الوثيقة للمشارآة في هذا اإلجراء الرقابي مدعو
 .يساهم أيضًا في التشجيع على الحوار العائلي بخصوص استخدامات االنترنيت في المنزل

تتضمن هذه المواقع، بين أشياء أخرى، صفحات تعكس يوميات المؤسسة . على االنترنيت ًامواقعس رالمدا بعض ُتنشطآذلك، 
من  خيرةنشر صور وأعمال التالميذ في هذه المواقع وذلك لتتمكن هذه األ يكون بالوسعوأنه لمن المستحسن أن . والصف المدرسي

التي ُتمكن من التعرف عليه وعلى  طفلكمالبد من موافقتكم الستخدام صور ، وعلى أية حال. عكس النشاطات والمشاريع الجارية
 ). الصور الرسومية مرفوضة(األعمال التي يقوم بإنجازها 

 
 :تلتزم المدرسة بما يلي 

 على أساس من االحترام للتالميذ ولمدرسيهمإال  إال تنشر صورًا. 
  وغيره رسوم لوحات ،نص، صور( أن تنشر أسم التلميذ فقط، أي دون نشر الكنية، وذلك في آافة الوثائق.(  

 
 :  Pour l’élève خاص بالتلميذ

 .وألتزم باحترامه )www.rpn.ch/charte( قر من قبل البوابة التعليمية لنوشاتلالُمُأحطت علمًا بميثاق المعلوماتية 
 :.........................................المكان والتاريخ  ......................................................): التوقيع(أسم التلميذ 

 

 : Pour les parents أو بالممثلين الشرعيين  خاص بالوالدين

في نفس الوقت، نعلم  .وندعم نظم حسن األداء التي يتضمنها المعلوماتية الُمقر من قبل البوابة التعليمية لنوشاتلأحطنا علمًا بميثاق 
آما يمكننا أن . أنه بإمكاننا في أي وقت أن نطلب سحب صورة أو مادة منشورة خاصة فيما إذا آان نشرها يزعجنا أو يزعج طفلنا

 . الُمدرسة -نسحب األذن العام بهذا الخصوص وذلك من خالل االتصال بالمدرس 

  

 :..................................................والتاريخالمكان .....:......................................................الوالدين توقيع

 

 .طفلكمدرسة ُم أودرس ُم إلى هوإرسالبعد إطالعكم عليه  نشكرآم على توقيع ميثاق المعلوماتية هذا

 

 www.rpn.ch/charteللمزيد من المعلومات زوروا  
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