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بسن اهلل الرمحي الرحين
تعهد لطالباث التعلين االلكرتوًي وأولياء األهىر

أتعهد أنا الطالبة ........................................ /فً الصف  .............. /فصل........... /
بااللتزام الدقٌق بتوصٌات أهلً و إدارة مدرستً وذلك بتنفٌذ البنود التالٌة أدناه :
 -1تغٌٌر كلمة المرور العامة فً حساب تواصل إلى كلمة مرور جدٌدة خاصة بالطالبة والحفاظ على سرٌة هذه الكلمة وتبلٌغ اإلدارة فً حال تسربها .
-2

ٌمنع منعا ً باتا ً دخول الطالبات على غٌر حساباتهن ،كما ٌمنع منعا ً باتا ً تبادل أجهزة الطالبات بٌن زمٌالتهن .
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ٌمنع الدخول لمواقع االنترنت الغٌر تعلٌمٌة أو فتح أو تخزٌن ملفات تخالف أنظمة المدرسة سواء كانت ( صور" شخصٌة  ،عائلٌة  ،مشاهٌر –"...،أغانً – أفالم
–فٌدٌوهات " شخصٌة  ،عائلٌة  "...،نصوص)
ضرورة إبقاء القٌود التً تضعها المدرسة على األجهزة مقفلة وتضمن الكامٌرا وعدم محاولة فتحها ألي سبب ،وال ٌحق للطالبة استخدام شرائح النت المدفوعة .
ٌمنع منعا ً باتا ً تحمٌل أي برنامج من برامج التواصل االجتماعً  ،وال ٌحق للطالبة فتح أي ملفات أو فٌدٌوهات أو ألعاب تصدر أصوات أو صور تخالف أنظمة
المدرسة وفق الئحة السلوك فً كتٌب الطالبة .
ٌسمح للطالبة تحمٌل لعبتٌن فقط على الجهاز و ال ٌسمح بأكثر من ذلك .
ٌمنع منعا ً باتا ً فتح واستخدام برنامج (  )I messageفً المدرسة نهائٌاً.
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مالحظة هامة  :الطالبة مسؤولة مسؤولٌة تامة عن :
-

إحضار نوع جدٌد من جهاز الـ  (iPad Appleفقط ) وٌفضل أن ٌحتوي على خاصٌة  Air Dropمع ضرورة أن ٌكون محمً بغالف (  ( coverوشاشة
حماٌة ضد الكسر  ،كما ٌجب إحضار قلم و سماعة للـ . iPad
حفظ ملفاتها التعلٌمٌة بشكل دوري كنسخة احتٌاطٌة فً حال حدث عطل فً الجهاز أو الملفات وذلك بإنشاء حساب فً برنامج آٌكالودICloudوحفظ الملفات
فٌه .
عدم عمل فورمات للجهاز إال للضرورة القصوى ،و بعد عمل الفورمات ٌرجى إعادة الجهاز لفنٌة الحاسب إلعادة برمجة القٌود .
فً حال عدم إحضار الجهاز لوجود عطل فٌه ٌ ،رجى إرسال خطاب بالتفاصٌل و موعد إحضار الجهاز .
حماٌة الجهاز من األخطار مثل الكسر والتلف وفً حال حدوث أي عطل أو تلف ٌتحمل األهل تكالٌف اإلصالح .
أن ٌكون للطالبة إٌمٌل خاص بها مع معرفة كلمة المرور .
تتحمل الطالبة مسؤولٌة شحن الجهاز من المنزل ،وٌمنع إحضار الشاحنأو الشاحن المتنقل بجمٌع أنواعه للمدرسة .
ضرورة الكتابة بالقلم ولٌس بالكٌبورد و عدم استخدام الكتب الورقٌة ( ماعدا كتب المواد اإلثرائٌة) للمناهج األساسٌة .
على األهل تحمٌل المناهج من موقع المدرسة على الرابط التالً http://albayan.edu.sa/web/160.html2 :
ضرورة تحمٌل الكتب على برنامج . Good Note:
تحمٌل البرامج من الـ  App Storeوتحمل تكالٌف المدفوع منها واإللتزام بالبرامج المذكورة و عدم استبدالها وهً كاآلتً :

القرب Pages , GoodReader , GoodNote , key note , IMind map ،
برامج المتوسط  :قاموس مختار الصحاح  ،المورد ُ
 ،D Lab ,virtual-chem lab3المعلم ، D-Biolgy , Chemist , Dropbox , Golden Quran , Edmodo , Translate , My Speak3 ،
برنامج للصف الثالث متوسطExce :

عند مخالفة أي من هذه البنود ستعرض الطالبة نفسها لتطبٌق العقوبة على النحو التالً :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

سحب الجهاز الخاص بالطالبة مع طلب حضور ولً األمر للمدرسة .
تطبٌق إدارة المدرسة لـ الئحة السلوك والمواظبة المعتمدة من وزارة التعلٌم حسب المخالفة الصادرة من الطالبة .
فً حال إحضار جهاز آخر غٌر الجهاز المعتمد من قبل إدارة المدرسة سٌتم مصادرته إلى آخر العام .
عند عمل فورمات للجهاز وعدم تسلٌمه لفنٌة الحاسب سٌتم إتخاذ اإلجراء المناسب من قبل اإلدارة .
فً حال تغٌٌر الجهاز خالل الدراسة ٌرجى إحضار خطاب مع توضٌح السبب .
ٌمنع منعا ً باتا ً فتح الجهاز أو استخدامه قبل تسلٌمه لفنٌة المرحلة لوضع القٌود ،وفً حال استخدامه ستتعرض الطالبة للمساءلة واتخاذ االجراءات الالزمة.
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