إلى حضرات أولٌاء األمور الكرام
تحٌة طٌبة و بعد ،
الموضوع  :األجهزة االلكترونية و الهواتف المحمولة

كأب لطفلة صغٌرة و أنتم كأباء و أمهات  ،فإننا ندرك المشاكل التً ظهرت فً عصر التكنولوجٌا الحدٌثة  .و لكن
ٌجب علٌنا فً الوقت نفسه  ،أن نقدر اآلثار اإلٌجابٌة لهذه التطورات كما جاء فً رؤٌة اإلمارات .0202
تسعى المدرسة و منذ فترة طوٌلة إلى اٌجاد أفضل السبل لتحقٌق توازن فً استخدام األجهزة المحمولة و ستصدر
سٌاسة جدٌدة فورٌة لكٌفٌة استخدام االجهزة االلكترونٌة المحمولة .


الهواتف النقالة :
حالٌا ً ٌُ ،منع منعا ً باتا ً استخدامها فً المدرسة  ،و لكن و بكل أسف تم تجاهل هذا من قبل الكثٌر ،و نؤكد على
تطبٌق سٌاسة منع الهواتف المحمولة فً المدرسة و تطبٌق – بصرامة -سٌاسة مجلس أبو ظبً إلدارة السلوك
بداٌة هذا الفصل ،و ٌعنً ذلك بعد حصول الطالب على ثالثة تنبٌهات أولٌة متضمنة تعهد و ما شابه  ،إذا وجد
هاتف محمول مع الطالب بعد حصوله على ثالثة تنبٌهات أولٌة أو تعهد أو أي شًء من هذا القبٌل  ،فإنه
سٌعرض نفسه لخطر الفصل ،و هو موقف ال ٌتمناه أحد و نرغب جمٌعا ً بتجنبه.



ٌسمح للطالب فً الحاالت الطارئة فقط ،استخدام هاتف المدرسة للتواصل مع األهل  ،و علٌه ال حاجة لوجود
هاتف داخل المبنى المدرسً .ندرك أن هناك بعض الطلبة ٌذهبون إلى البٌت سٌرا ً على األقدام أو ٌستخدمون
وسٌلة نقل عامة و نفهم حاجتهم لوجود هاتف محمول عند انتهاء الدوام المدرسً زٌادة فً األمن و السالمة ،
ٌمكن لهؤالء الطلبة اقتناء هاتف قدٌم الطراز مثل نوكٌا  ( 221لٌس هاتفا ً ذكٌا ً )و إعطاء الهاتف فً بداٌة
الٌوم الدراسً إلى المشرف الطالبً فور وصوله إلى المدرسة  ،و استرجاعه فً نهاٌة الدوام المدرسً  ،على
كل طالب تحدٌد هاتفه و ذلك بكتابة االسم و الصف (أو وضعه داخل كٌس بالستٌكً ذاكرا ً االسم و الصف) .
هذا هو الظرف الوحٌد الذي سٌسمح للطالب بإحضار هاتف للمدرسة .
اللوح الرقمً :
بما ان اللوح الرقمً أصبح من إحدى الوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة التً تساعد فً عملٌة تعلم الطلبة  ،فنرجو
استخدام هذا الجهاز القٌم بحكمة و تعقل  ،و لن نسمح باستخدامه كأداة لاللعاب االلكترونٌة داخل المبنى
المدرسً فً أي وقت  ،حتى فً أثناء وقت الفسح  .من األفضل للطلبة التحدث و التواصل مع بعضهم
البعض أثناء الفسح ال قضاء وقت الفسحة باللعب باألجهزة االلكترونٌة  .إن تواصل الطلبة مع بعضهم البعض
هو جزء ال ٌتجزأ من ثقافة دولة اإلمارات العربٌة المتمثل فً اجتماع األسرة حول مائدة الطعام أو فً
المقاهً المنتشرة فً أنحاء الدولة .على جمٌع طلبة الصف التاسع و ما فوق امتالك لوح رقمً و الزامٌة
امتالكه كالزامٌة ارتداء الزي المدرسًٌ .نبغً شراؤه عن طرٌق المدرسة .



تنقٌة االنترنت ( نظام الحظر) :
تستخدم المدرسة نظام تنقٌة ( حظر) صارم  ،عند استخدام الطالب لشبكة (  )WiFiالتابعة للمدرسة  ،و ٌعمل
بفعالٌة كأي برنامج تنقٌة أخرٌ .مكن للطلبة خرق هذا النظام عن طرٌق تنزٌل حزم برامج مختلفة أخرى أو
تنزٌل ألعاب غٌر مناسبة مثل لعبة "  "fortniteأو تنزٌل أنواع مختلفة من المواقع غٌر المرغوب فٌها  .و
هذا ال ٌمكن حدوثه أثناء استخدام الطالب لشبكة المدرسة .و كأولٌاء أمور تقع مسؤولٌة حماٌة أطفالنا من هذا
الخطر على عاتقنا .هناك العدٌد من البرامج و المواقع التً ٌمكن استخدامها لحماٌة أطفالنا و مراقبة ما ٌُحمّلونه
على أجهزتهم .أنا عن نفسً  ،اشتركت فً حزمة تسمى (  )qustodioو قمت بتنزٌلها على جمٌع األجهزة
التً تستخدمها طفلتً و التً أمنتو بشكل ال ٌصدق الحماٌة الكافٌة لها  .كما تسمح لً هذه الحزمة كولً أمر
بتحدٌد الفترة الزمنٌة التً تستخدم فٌه ابنتً الجهاز  .مع األسف الشدٌد إن قابلٌة عمل هذاعن طرٌق المدرسة
غٌر ممكن  ،وهنا ٌأتً دور الشراكة بٌن المدرسة وولً األمر ٌ .مكن لفرٌق قسم التقنٌة و بكل سرور تقدٌم
المساعدة الممكنة حول استفساراتكم المتعلقة بهذا الموضوع .
المشكلة التً نقع فٌها كأولٌاء أمور هً أننا نرى األشٌاء الفظٌعة و ندركها بوضوح حال وقوعها

نرجو منكم دعمنا لمساعدتكم فً حماٌة أطفالكم و ذلك من خالل التقٌد بسٌاسات المدرسة كافة .
ٌرجى التأكد من عدم احضار طفلكم للهاتف المحمول إلى المدرسة  .رجائً أن تكون صارما ً مع طفلك فٌما
تقوم به و ال تسمح له بتحمٌل ما هب ّ و دبّ على جهازه .

شاكرين دعمكم و تعاونكم في هذه المسألة الضرورية

Dear Parents
Electronic Devices and Mobile Phones
As a father of a young daughter, I know how very many headaches the new technological age can
bring to us as parents. At the same time we need to embrace the advantages of these developments
as outlined in the UAE Vision 2021.
The school has thought long and hard about how we can best achieve the balance of correct usage
of portable devices and will be introducing a new usage policy immediately.


Mobile phones
At present these are not allowed at school but this rule has, sadly, been overlooked by
many. We want to reiterate this policy and will be applying the ADEK Behaviour
Management policy strictly from this term on. This means that after an initial three warnings
involving undertakings etc, any student found with a mobile phone is putting themselves at
risk of suspension; a situation all of us wish to avoid.
In emergencies students may always use the school phone system to contact parents and
there is no need for a mobile phone at school. We recognise that some students either walk
home or travel on public transport and that extra security is provided by having a mobile on
them. For those students who need a mobile at the end of the school day, we would ask that
they only have an older style phone such as the NOKIA 105 (ie not a SMART phone) and that
they hand this phone in to a supervisor on arrival at school and collect it again at the end of
the day. Phones must be clearly marked with the student’s name and section (or placed in a
plastic bag with similar markings). These are the only circumstances where a student may
have a phone at school.



Ipads
These can assist students with their learning. We wish to continue using this valuable tool.
We will not, however, allow them to be used as games machines at any time on school
premises. This includes break times. Much better, that our students talk and interact with
each other than with an electronic device. This is a true part of UAE culture exemplified
around family tables and coffee shops throughout the country. For Grades 9 and above
owning an Ipad is a compulsory part of the ‘uniform’. This should be purchased through the
school.



Internet filtering
The school operates a strict filtering system which, as long as the student connects to the
school wifi, works as well as any filtering system. The students can, of course, bypass this
system by downloading different software packages, inappropriate games such as Fortnite,
and all sorts of unwanted websites. This can only be done away from school. As parents it is
our responsibility to protect our children from this danger. There are all sorts of ways of
doing this. I myself subscribe to a package called Qustodio that is loaded onto all devices
used by my daughter and protects her incredibly well. It also allows me to set time limits etc
on her usage. I am afraid this is just not feasible for the school to be doing and it is where
the genuine partnership that exists between school and parents comes into play. Our IT
department can help with any queries that you might have about this procedure. Our
problem, as parents, is that once something awful has been seen, it cannot be ‘unseen’.

I urge you to help us help you protect your children by supporting our policies rigorously. Please
make sure that phones are not brought to school and please be strong in what you do and do not
allow your child to download onto their devices.
Thank you for your support in this matter.
Best wishes,
Mr Roger

