
 
 

 االستخدام المقبول لإلنترنت سياسة. 404
 

 
تتيح مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة أو المقاطعة( للطالب والموظفين  االعتقاد السائد

إثراء حصيلة المعلومات لديهم ورفع مستواهم التعليمي والتربوي من خالل استخدام شبكة اإلنترنت من أجل 

 تدعيم ملكات االتصال واالبتكار ومشاركة الموارد.

 
يدعم مجلس مدرسة بروفيدنس وصول الموظفين والطالب إلثراء الموارد التعليمية المتاحة على اإلنترنت. 

عليمية والبحثية فقط، وعلى أن يكون هذا االستخدام ويجب أن يُقتصر استخدام اإلنترنت على األنشطة الت

 متماشيًا مع األهداف التعليمية لمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة.

 
يوفر اإلنترنت كًما هائالً من المعلومات، كما أنه يعد فرصة لتبادل األفكار والمعلومات، وإمكانية العمل 

الكمبيوتر والشبكات ومعدات الشبكة والوصول إلى اإلنترنت التعاوني. ومن الجدير بالذكر أن استخدام أجهزة 

هو خدمة تطوعية تقدم للموظفين والطالب على حد سواء وليس حقًا لهم. ويتوقع مجلس اإلدارة من الموظفين 

والطالب استخدام هذه األدوات بطريقة علمية رشيدة مقننة لألغراض التعليمية ومراعاة جميع المستخدمين 

 اآلخرين.

الغرض من سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت هو توفير إرشادات واستراتيجيات لضمان استخدام مقاطعة  لغرض والنطاقا

 مدرسة بروفيدنس العامة استخداًما مناسبًا لإلنترنت.

 التعريفات التالية تساعد في فهم هذه السياسة وااللتزامات القانونية للمقاطعة. التعريفات

 
: قانون فيدرالي يتطلب من المدارس والمكتبات التي تتلقى (CIPAاألطفال على اإلنترنت )قانون حماية 

تموياًل فيدراليًا محددًا التصديق على أن لديها سياسة أمان على اإلنترنت تمنع الوصول إلى محتوى إباحي أو 

 ضار، باإلضافة إلى وجود تدابير أخرى لحماية األطفال عبر اإلنترنت.

: قانون فيدرالي يفرض التزامات معينة على (COPPAة خصوصية األطفال على اإلنترنت )قانون حماي

 عاًما. 13مشغلي مواقع الشبكة العنكبوتية أو الخدمات اإللكترونية الموجهة لألطفال دون سن 

مدرسة : هم جميع الموظفين المعينين في المقاطعة، وفقًا لتعيينات مجلس إدارة موظف المقاطعة أو الموظف

 .بروفيدنس العامة

: هم المتعاقدون مع المقاطعة، واالستشاريون، والموردون، وممثلو المنظمات الخارجية، شريك المقاطعة

 والمتطوعون الذين يعملون في المدارس و/أو على اتصال بالطالب.

جالت : هو قانون فيدرالي يحمي خصوصية الس(FERPAقانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة )

 التعليمية للطالب.

 : أي فرد لديه وصاية قانونية على طالب قاصر داخل المقاطعة.ولي األمر أو الوصي

 

 
 مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة، مقاطعة بروفيدنس، رود آيالند
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 العمر.: جميع األفراد المسجلين والملتحقين بوصفهم طالبًا في المقاطعة، بغض النظر عن الطالب 

: لجنة تعينها المقاطعة وتشمل أعضاء معينين من موظفي تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين لجنة التكنولوجيا

 والمعلمين و/أو األفراد اآلخرين المسؤولين عن توصية مجلس المدرسة بفئات المحتوى التي سيتم تصفيتها.

هزة كمبيوتر المقاطعة واألجهزة ذات الصلة : أي طالب بالمقاطعة أو موظف أو شريك يستخدم أجالمستخدمون

 والشبكات و/أو اإلنترنت.

المبادئ التوجيهية 

 واستراتيجيات التنفيذ

 سيقوم المشرف المسؤول بوضع اللوائح اإلدارية لتنفيذ سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت.

 

 االستخدام المقبول لإلنترنت .1

وشبكات اإلنترنت لجميع الطالب والموظفين، شريطة أن  يُتاح االستخدام المقبول ألجهزة الكمبيوتر

 -يتوافق هذا االستخدام مع األهداف التعليمية العامة لمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة، ويتضمن ذلك

 ما يلي: -على سبيل المثال ال الحصر

a) .االلتزام بسلوكيات مهذبة مع استخدام لغة مناسبة خالل جميع االتصاالت 

b) األسماء  -على سبيل المثال ال الحصر -علومات الشخصية للطالب )يتضمن ذلك عدم إدخال الم

وأرقام الهواتف والعناوين وما إلى ذلك( أو إرسالها أو نشرها عبر اإلنترنت لالستخدام العام 

 دون إذن كتابي ُمسبق من إدارة المقاطعة.

c)  اإلنترنت دون عدم موافقة الطالب على مقابلة شخص تم التعرف عليه من خالل شبكة

موافقة كتابية من أولياء األمور. ويتحمل اآلباء واألمهات الذين يوافقون على مثل هذه 

 المقابالت مسؤولية ترتيب اإلشراف المناسب عليها.

d)  أن يحترم الموظفين والطالب خصوصية المستخدمين اآلخرين، وأن يكونوا على دراية بأن

 لمقاطعة مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة.جميع االتصاالت والمعلومات مملوكة 

e)  يجب على المعلمين والموظفين عند إنشاء موقع إلكتروني أو مدونة أو أي مصدر عبر اإلنترنت

 يهدف تعليم الطالب، االلتزام بالتواصل مع اإلدارة للحصول على موافقة بهذا الشأن.

f) على سبيل المثال ال الحصر-تضمن ذلك االمتثال لجميع القوانين الفيدرالية والحكومية والمحلية وي- 

قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت، وقانون حماية األطفال على اإلنترنت، وقانون 

 الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة.

 

 االستخدام غير المقبول لإلنترنت .2

دم الصوت والفيديو وشبكات تُطبق اللوائح التالية لالستخدام غير المقبول ألجهزة الكمبيوتر التي تستخ

البيانات ومنها اإلنترنت، على جميع موظفي مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة وطالبها. وال يجوز 

 للمستخدمين:

a)  الترويج أو المشاركة في أي أنشطة إجرامية بموجب القوانين الفيدرالية أو قوانين الوالية أو

قوانين حقوق النشر وبطاقات االئتمان  -ال الحصرعلى سبيل المثال -القوانين المحلية، يتضمن ذلك 

 والتزوير اإللكتروني أو أي شيء خارج نطاق االستخدام التعليمي.

b)  محاولة إلحاق الضرر أو إتالف أجهزة أو بيانات مستخدم آخر، سواء في المدرسة أو في أي موقع

الفيروسات اإللكترونية الضارة تخليق  -على سبيل المثال ال الحصر-متصل باإلنترنت. ويشمل ذلك 

 وبثها داخل أجهزة الكمبيوتر أو عبر الشبكة العنكبوتية.

http://www.providenceschools.org/
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 c)  محاولة استخدام أو كشف كلمة مرور أو حساب شخص آخر، إضافة إلى عدم سماح المستخدمين

جيل ألشخاص آخرين )بخالف الموظفين المعتمدين( باستخدام أسمائهم أو كلمة المرور الخاصة بتس

الدخول أو الملفات ألي سبب من األسباب. امتالك المستخدمين لكلمات مرور ال يعني ضمان 

 السرية.

d)  .انتحال شخصية مستخدم آخر أو محاولة الدخول غير المصرح به إلى الشبكة العنكبوتية 

e)  نشر الفيروسات عن عمد و/أو محاولة تدمير الملفات المشتركة أو ملفات اآلخرين ذات

 ة.الخصوصي

f)  استخدام الشبكة العنكبوتية أو اإلنترنت بطريقة عشوائية تحول دون إتاحة الفرصة الستخدام

 اآلخرين خواص الشبكة )مثل تنزيل ملفات كبيرة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية(.

g)  حذف أو مسح أو إعادة تسمية أو جعل ملفات الكمبيوتر أو البرامج أو وسائط التخزين الخاصة

آخر غير قابلة لالستخدام، بما في ذلك المستندات المشتركة الخاصة باإلدارة. ويعد بشخص 

االستخدام الشخصي ألجهزة الكمبيوتر في األنشطة غير المتعلقة بالعمل مثل األلعاب أمًرا غير 

 مقبول أثناء يوم العمل.

h) ،أو أي  اإلفصاح عن المعلومات الشخصية الخاصة بشخص آخر أو استخدامها و/أو نشرها

معلومات )مثل، أرقام الضمان االجتماعي أو الصور أو االسم الكامل أو عنوان المنزل أو رقم 

هاتف المنزل( فيما يتعلق بالطالب والموظفين دون إذن من الفرد أو ولي األمر أو الوصي القانوني 

 أو عندما يقتضي القانون ذلك.

i) الالسلكية دون إذن من مكتب التكنولوجيا  تثبيت نقاط الوصول الالسلكية و/أو أجهزة التوجيه

المعني بهذا األمر. على أن يقوم المكتب المختص بالتكنولوجيا بتهيئة األجهزة الموجودة على 

 الشبكة وتأمينها وإدارتها.

j)  إرسال أو تلقي أية بيانات بذيئة أو فاحشة أو تدعو إلى أعمال غير قانونية أو عنف أو عنصرية

منظمات أو التي تستخدم ألغراض مستهجنة ال تدخل في نطاق االستخدام تجاه األشخاص أو ال

 التعليمي.

k)  المشاركة في التنمر أو التحرش أو اللغة العنصرية أو التصوير أو التهديد بالعنف وأي أعمال

محظورة في مدونة سلوك الطالب أو سياسة المقاطعة أو القانون المحلي أو الحكومي أو 

 الفيدرالي.

l) في نشاطات مخالفة للقانون، أو بغرض تحقيق مكاسب مالية، أو الترويج لنشاطات  المشاركة

 تجارية خاصة.

m) .استخدام الخدمات والمرافق الحاسوبية الخاصة بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة ألغراض سياسية 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي )السوشيال ميديا( .3

والئحة  لسياسةالتزام جميع الموظفين باالمتثال 

استخدام

http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/

-Regulation-Regulations/Social%20Media%20for%20Employees

January%202017.pdf .وسائل التواصل االجتماعي للموظفين 

 

 (CIPAنون حماية األطفال على اإلنترنت )قا .4

تضمن مدرسة بروفيدنس العامة االلتزام بقانون حماية األطفال على اإلنترنت، والذي يتطلب تصديق 

المدارس والمكتبات التي تتلقى تموياًل فيدراليًا محددًا بأن لديها سياسة أمان جادة تضبط االستخدام العام 

ه السياسة حظر الوصول إلى المواقع التي تقدم مضامين مخلة باآلداب لشبكة اإلنترنت، حيث تتطلب هذ

العامة ذات طبيعة فاحشة أو مواد إباحية، وذلك بهدف أال يصل األطفال أو الطالب إلى هذه المواد 

الضارة على النحو المنصوص عليه في قانون حماية األطفال على اإلنترنت. كما يتطلب قانون حماية 

نترنت أيًضا تدابير حماية التكنولوجيا التي تحظر القرصنة واإلفصاح عن المعلومات األطفال على اإل

الشخصية المتعلقة باألطفال واألنشطة غير القانونية التي تشمل األطفال عبر اإلنترنت. كما أنه يوفر 

 ة.وغيره من أشكال االتصاالت اإللكتروني سالمة وأمن القصر أثناء استخدام البريد اإللكتروني

http://www.providenceschools.org/
http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/Policies/Social%20Media%20Policy-Approved%20by%20Board%201.9.2017.pdf
http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/Policies/Social%20Media%20Policy-Approved%20by%20Board%201.9.2017.pdf
http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/Regulations/Social%20Media%20for%20Employees-Regulation-January%202017.pdf
http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/Regulations/Social%20Media%20for%20Employees-Regulation-January%202017.pdf
http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/Regulations/Social%20Media%20for%20Employees-Regulation-January%202017.pdf
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كما ينص على أن تقوم المدارس بتثقيف القاصرين حول السلوك المناسب عبر اإلنترنت، بما في ذلك  

التفاعل مع األفراد اآلخرين على مواقع الشبكات االجتماعية وفي غرف الدردشة، كما تنص على الوعي 

 الضارة.بالتنمر اإللكتروني وكيفية الرد على مثل تلك السلوكيات 

a) :ستتم فلترة محتوى اإلنترنت، وفقًا لقانون حماية األطفال  فلترة اإلنترنت/ أو السيطرة على المحتوى

على اإلنترنت لقصر المستخدمين على المواقع المناسبة تربويًا، على النحو الذي توصي به لجنة 

لمواد الموجودة على التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، تدرك مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة أن ا

اإلنترنت غير خاضعة للرقابة وأن المقاطعة ال يمكنها ضمان أن المعلومات الموجودة على 

 اإلنترنت ستكون موثوقة أو غير مؤذية.

 
ستعمل لجنة التكنولوجيا على تنقية المحتوى مع التوصية بتنقيح وفلترة كل المعلومات التي يتم عرضها 

د تشوبها. كما تقوم لجنة التكنولوجيا بإعداد وثيقة مع قائمة الفئات وضمان خلوها من أي شائبة ق

المصفاة التي تم اختيارها، إلى جانب شرح مختصر لألساس التعليمي أو القانوني لقرار تصفية كل فئة. 

كما تقوم لجنة التكنولوجيا بمراجعة الطلبات المقدمة للفئات غير المصفاة سنويًا وتقديم توصيات إلى 

التكنولوجيا بشأن أي تعديالت قد يتم اقتراحها. وأي مراجعات، إذا لزم األمر، للفئات الحالية  مكتب

 .و/أو المحتوى الذي تمت فلترته، سيتم تقديمها لقيادة مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة

b) يتم إلغاء حجب الوصول للمواقع اإللكترونية في ظروف معينة طلبات إلغاء حجب الوصول لمواقع :

 فقًا للمعايير اآلتية:و

  أغراض تعليمية: هناك مواد تعليمية غير متوافقة مع األهداف التعليمية والتربوية المنشودة

للمقاطعة تم حظرها بواسطة نظام فلترة المحتوى. وفي حالة حجب الوصول إلى موقع معين 

 يتوافق مع الغرض من التعليم، فسيتم إلغاء حظر الموقع.

  بالموظفين: يحتاج الموظف إلى موقع ويب غير محجوب األغراض المتعلقة
متعلق بوظيفته )مثل مواقع الشراء ومواقع توضح مواضع وطرق إنفاذ 

 القانون، إضافة إلى مواقع البحث الحر غير المجرم(.

c)  يجب على أي شخص يطلب إلغاء حظر موقع أن يقدم طلبًا رسميًا مكتوبًا إلى مكتب مساعدة

 عة مدرسة بروفيدنس العامة. ويجب أن تتضمن الطلبات ما يلي:التكنولوجيا في مقاط

o .تاريخ الطلب 

o .عنوان الموقع المراد فك الحظر عنه 
o .)شرح الغرض من إلغاء حظر الموقع )راجع المعايير أعاله 

o .اسم مقدم الطلب ولقبه 

d)  تبريرات عند الرد على طلب إلغاء حظر الموقع اإللكتروني، يقدم المراجع أو مكتب المساعدة

 محددة في حالة رفض الطلب. ويمكن الطعن على أسباب هذا الرفض أمام مسؤول آخر.

e)  تحتفظ مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة بسجل ألي طلب للسماح بالوصول إلى موقع

إلكتروني تم حظره بواسطة إجراءات فلترة محتوى اإلنترنت والردود المقدمة، وتقديم تقرير 

ة حول عدد الطلبات الممنوحة والمرفوضة إللغاء حجب المواقع سنوي إلى مجلس المدرس

 اإللكترونية.

http://www.providenceschools.org/
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 f)  يُراجع مكتب التكنولوجيا الطلبات المقدمة في العام السابق سنويًا من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي

 مراجعة فئات ومعايير تنقيح المحتويات وفرزها أم ال.

g) العمل مع الطالب: باإلضافة إلى تنقيح المحتوى وفرزه، يتحمل  مسؤوليات موظفي المدرسة أثناء

المسؤولية عند تكليف الطالب بمهام استخدام اإلنترنت بوصفه مصدًرا للحصول على  الموظفون

المعلومات. ويجب أن يكون لدى الطالب معلومات وأهداف واستراتيجيات بحث محددة تمت 

م الموظف الذي يبدأ المهمة باإلشراف الجاد على الطالب صياغتها قبل الدخول على اإلنترنت. ويلتز

الذين يستخدمون اإلنترنت لمنع االستخدام غير المقبول أو غير المناسب لمصدر المعلومات هذا. 

ويجب فهم هذا اإلشراف على أنه يعني المراقبة المستمرة للطالب في معامل الكمبيوتر أو الفصول 

. كما يجب على الموظفين توجيه الطالب في اختيار وتقييم المواد الدراسية أو المراكز اإلعالمية

التعليمية، ومساعدة الطالب في تطوير ممارساتهم على شبكة اإلنترنت بشكل آمن، خاصة عندما 

تتضمن التجربة التعليمية، استخدام البريد اإللكتروني وأشكال أخرى من االتصاالت اإللكترونية 

 مسؤولين عن: المباشرة. ويكون الموظفون

i.  مراجعة مصادر المعلومات وتقييمها عبر اإلنترنت للتأكد من أنها متناسبة مع

الطالب وتتماشي مع احتياجاتهم المنهجية الخاصة بصفوفهم الدراسية على 

 اختالفها وتنوعها، وأنها تدعم المستوى التعليمي والتربوي للطالب.

ii. مبيوتر.اإلشراف على عملية استخدام الطالب ألجهزة الك 

iii.  تقديم اإلرشادات للطالب )بما يتناسب مع قدرة الطالب أو مستوى التطور( في

 الموضوعات اآلتية:

iv.  إرشاد الطالب وتوجيههم نحو المواقع التعليمية المفيدة التي تدعم وتتيح

 استخداًما فعاالً للمواد الدراسية.

v. خاصة بمقاطعة مدرسة إخطار الطالب بأن استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت ال

 بروفيدنس العامة هو امتياز وليس حقًا.

vi. .إمداد الطالب وتدعيمهم فيما يتعلق بعناصر السالمة التي يجب اتباعها واإللمام بها 

vii.  تقديم المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واألدبية واستخدام المصادر و/أو

 المعلومات عبر اإلنترنت.

viii.  االستخدام المقبول لإلنترنت المعمول بها في مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة.اتباع سياسة 

ix.  التأكد من أن جميع استخدامات التكنولوجيا مناسبة تعليميًا وتدعم نتائج مقاطعة مدرسة

 بروفيدنس العامة.

 البريد اإللكتروني .5

 درسة بروفيدنس العامة:تنطبق الممارسات اآلتية على استخدام البريد اإللكتروني الخاص بمقاطعة م

a) .البريد اإللكتروني هو أداة اتصال، وال يجب استخدامه كمخزن ملفات 

b)  قد تخضع اتصاالت البريد اإللكتروني المرسلة أو المستلمة على أجهزة كمبيوتر الخاصة بمقاطعة

مدرسة بروفيدنس العامة للنشر والتداول العام، وقد تكون عرضة لالستخدام في اإلجراءات 

 القانونية.

c)  يوافق المستخدمون على عدم السماح لآلخرين باستخدام حسابهم الخاص بمقاطعة مدرسة بروفيدنس

 العامة.

d)  يُطلب من المستخدمين أن يكون لديهم حسابات بريدية فردية، ويتوقع منهم مسح الرسائل غير

البريد العشوائي  الضرورية على أساس منتظم؛ ويشمل هذا اإلجراء، الرسائل الموجودة في محتوى

 الخاص بمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة.

e) .يُحظر على مستخدمي البريد اإللكتروني إنشاء رسائل إلكترونية متسلسلة أو نشرها 
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 f)  يحظر إرسال الرسائل الجماعية غير المالئمة. ويتضمن ذلك العديد من المراسالت إلى

دفتر عناوين البريد اإللكتروني الخاص بمقاطعة مدرسة مجموعات التوزيع أو األفراد داخل 

بروفيدنس العامة. ويشمل هذا اإلجراء أيًضا طلبًا شامالً لألنشطة الشخصية أو المكاسب 

 الشخصية.

g)  يتم االحتفاظ برسائل البريد اإللكتروني لتقييمها، وذلك فيما يخص كل من رسائل البريد

 ساب كل مستخدم.اإللكتروني الواردة أو الصادرة على ح

التدريب والرقابة 

 واالتصاالت

ستتم توعية الموظفين والطالب باالستخدام الصحيح واألمثل للمواقع التي تتيحها شبكة اإلنترنت. ويُطلب من 

أولياء األمور أو األوصياء التوقيع على نموذج إذن للسماح لطالبهم بالدخول إلى شبكة اإلنترنت. ويوقع 

نموذًجا يقرون فيه بأنهم قد قرأوا وفهموا سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت والتي الموظفون والطالب 

تتضمن تقديم نماذج إلكترونية لمقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة )الرابطة الدولية لرؤساء الجامعات(، وأنهم 

 يمتثلون لسياستها العامة ويفهمون عواقب انتهاك معاييرها.

االلتزام بالقوانين 

 ومتطلبات السرية

تنطبق قواعد وسياسات المدرسة العامة على جميع استخدامات الكمبيوتر ونشاط اإلنترنت واالتصاالت في 

 المقاطعة.

 
في حال تم ضبط أي مستخدم أثناء انتهاكه أيًا من الضوابط والمعايير التي تم توضيحها في السياسة العامة 

قاف جميع صالحيات وامتيازات هذا الشخص بشأن استخدامه لشبكة للمقاطعة والتي سبق ذكرها أعاله، يتم إي

 اإلنترنت، وذلك لحين التحقيق معه بشأن هذه االختراقات والمخالفات.

 
عند االنتهاء من التحقيق، سيصدر المشرف المسؤول قراًرا بإلغاء أو إعادة امتيازات مستخدم الكمبيوتر. 

 مزيد من اإلجراءات التأديبية أو اإلجراءات القانونية.وقد تؤدي هذه االنتهاكات أيًضا إلى 

 
يتحمل جميع موظفي وطالب مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة المسؤولية الكاملة عن أفعالهم فيما يتعلق 

 باستخدام التكنولوجيا واإلنترنت والشبكة والبريد اإللكتروني.

 
من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، للخدمة التي ال تقدم مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة أية ضمانات 

تقدمها. ولن تكون مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة مسؤولة عن أي أضرار يعاني منها المستخدم، يتضمن ذلك 

فقدان البيانات أو التأخير أو عدم التسليم أو انقطاع الخدمة بسبب إهماله أو  -على سبيل المثال ال الحصر-

 خدمين أو سهوهم.أخطاء المست

 
المستخدمون األفراد هم وحدهم المسؤولون عن جميع الرسوم والنفقات التي قد يتكبدونها جراء استخدام 

الشبكة، ومنها الهاتف الخارجي والطباعة ومشتريات البضائع التي تتم عبر الشبكة. وال تعد مقاطعة مدرسة 

تكون مسؤولة عن أي تكاليف أو أضرار، سواء كانت بروفيدنس العامة طرفًا في مثل هذه المعامالت ولن 

 مباشرة أو غير مباشرة، ناشئة عن معامالت الشبكة ِمن قِبل المستخدم.

 
 تمتلك مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة شبكة الكمبيوتر الخاصة بها فقط، ويمكن فحص أو تحرير أو حذف

بواسطة مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة أية ملفات أو سجالت أو بريد إلكتروني أو مراسالت أخرى 

في أي وقت، ووفقًا لسياسة أو لوائح المقاطعة. وبشكل عام، لن يتم فحص البريد اإللكتروني في 

 موافقة المرسل أو المستلم، باستثناء ما هو ضروري للتحقيق في الشكوى. الحسابات الشخصية دون
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موظفي مقاطعة مدرسة بروفيدنس العامة وجميع متعاقدي مقاطعة مدرسة يضمن المشرف المسؤول أن جميع 

بروفيدنس العامة يلتزمون تماًما بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها وجميع سياسات مجلس اإلدارة. 

 في حال كان أي جزء من أي سياسة غير قانوني، سيقوم المشرف المسؤول بإبالغ مجلس اإلدارة بمثل هذا

 الحدث في أقرب وقت ممكن عمليًا ويطلب من المجلس تعديل السياسة.

-E-rate schools, minors 47 USC § 254)h()5()B()i( E المرجع القانوني

rate schools, adults 47 USC § 254)h()5()C()i( 

Libraries, minors 47 USC § 254)h()6()B()i( 

Libraries, adults 47 USC § 254)h()6()C()i( 

Schools under Education Act Sec. 3601)a()1()A()i( 

Libraries under Museum and Libraries Act 20 U.S.C. 9134)f()1()A()i( 

Rhode Island General Law § 16-21.6-1:فلترة اإلنترنت/ أو السيطرة على المحتوى . 

 02-31-8، القرار 2002سطس أغ 26اعتمده مجلس اإلدارة في:  سجل التغييرات

 2019أكتوبر  09؛  2012سبتمبر  10تاريخ التعديل: 
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