
 وسائل االتصال للتعلم عبر اإلنترنت – AKFمدارس 
هالي  اإلرشادات والتوقعات وإشعار األ

 
ة وسائل اتصال مرئية مثل االجتماعات  Abby Kelley Fosterكجزء من نهج التعلم عن بعد لدينا، قد تستخدم مدارس  المستقلة العام

ها من وسائل االتصال  عبر اإلنترنت والتعليقات في الوقت الفعلي عبر اإلنترنت ومشاركة الروابط من خالل خاصية "الدردشة"، أو غير
نترنت التي قد يختار المعلمون، باستخدام عبر اإلنترنت في الوقت الفعلي، والتي قد تتضمن تفاعالت من خالل العديد من المنصات عبر اإل

ها للتواصل مع الطالب مثل  هني، استخدام هم الم   وما إلى ذلك. WebExو  Googleو  Zoomحكم
 

تنطبق اإلشعارات والتوقعات التالية على الطالب عند استخدام المنصات عبر اإلنترنت. يرجى مالحظة ما يلي، والذي سينطبق على 
 تصال وتعلم عبر اإلنترنت:استخدام أي منصات ا

 
من خالل الوصول إلى خدمات التعلم عبر اإلنترنت، تقر المنطقة التعليمية بموافقتك أنت وطفلك على الوصول إلى التعليم عبر اإلنترنت ● 

هذا اإلشعار. هذا النوع من التعلم الموضحة في    وموافقتكما على االمتثال الكامل لمتطلبات 
 

هم أن نستمر●    في احترام الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية لمجتمع مدرستنا والذي يشمل معلمينا وطالبنا. من الم
هذه المحاضرة أو أي صور منها.    من خالل المشاركة في التعلم عن بعد اليوم، فإنك توافق على عدم حفظ أو تسجيل أو مشاركة أو نشر 

 
اية أو أي فرد آخر يقوم بتسجيل محاضرة عبر اإلنترنت أو قام بتسجيلها بالفعل، فستتخذ إذا تم التأكد من أن طالبًا أو ولي أمر/ مقدم رع● 

هذا الطالب من المشاركة مرة أخرى في تلك المحاضرة و/أو المحاضرات المستقبلية، وخضوع  المنطقة التعليمية إجراًء قد يتضمن منع 
عالوة على ذلك، يُحظر على جميع الطالب  لهذه الممارسة غير القانونية. الطالب لعواقب تأديبية، و/أو اتباع سبل انتصاف أخرى للتصدي

الذين يشاركون في تجارب التعلم عبر اإلنترنت عن بُعد وأي من أولياء األمور أو مقدمي الرعاية الذين يشهدون محاضرات التعلم عبر 
هم في نفس المكان الذي يوجد فيه الطالب، مشاركة أو نشر أي معلومات قد يعرفونها عن الطالب اآلخرين مع أي  اإلنترنت نظًرا لوجود

  وجميع األطراف الخارجية.
 

  قد يؤدي عدم االلتزام بهذه التوقعات إلى فقدان االمتيازات الستخدام منصة التعلم و/أو الخضوع لعواقب تأديبية.● 
بسلوك الطالب بشكل عام، بما في ذلك تلك المتعلقة بسلوك تظل جميع القواعد والتوقعات المنصوص عليها في كتيبات الطالب فيما يتعلق  

  الطالب عبر اإلنترنت أو التنمر أو التنمر عبر اإلنترنت، سارية أثناء التعلم عن بُعد.
 

تصال يكون ألولياء األمور أو األوصياء الحق في إنهاء استخدام أبنائهم الطالب لألدوات والمواد والموارد اإللكترونية عن طريق اال● 
إذا كنت ال تريد أن يستخدم ابنك الطالب الموارد التقنية الخاصة بالمنطقة التعليمية وفقًا للمتطلبات المذكورة أعاله، يرجى  بمدير المدرسة.

هذه األدوات قد يؤثر بشكل كبير على قدرة ابنك الطالب على التعاون مع أقرانه في واجبات ومش اريع العلم أن قرارك بإلغاء الوصول إلى 
  الفصل.

 
هذا المستند، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  أو ترك رسالة صوتية على  jcalabresi@akfcs.orgإذا كانت لديك أسئلة حول 

 . 8400-854 (508)الرقم
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