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Ref. # EMH14-16 

Date: 21/09/2016 
Greenwood International School Laptop Policy 

 

The focus of the Laptop program at The Greenwood International School is to provide tools and resources 

to the 21
st
 Century learner.  Excellence in education requires that technology is seamlessly integrated 

throughout the educational program.  Increasing access to technology is essential for the future, and one 

of the learning tools of these 21
s t

 Century is the Laptop. The individual use of Laptop is a way to 

empower students to maximize their full potential and to prepare them for college and the workplace. 

 

Learning results from continuous dynamic interaction among students, educators, parents and the 

extended community. Technology immersion does not diminish the vital role of the teacher. On the 

contrary, it transforms the teacher from a director of learning to a facilitator of learning.  Effective 

teaching and learning with Laptops integrates technology into the curriculum anytime, anyplace. 

 

This policy is provided to make all users  aware of the responsibilities associated with efficient, 

ethical, and lawful use of Laptop resources.  If a person violates any of the terms and conditions listed 

in this policy, privileges may be terminated, access to the school technology resources may be denied, 

and appropriate disciplinary actions shall be applied. 

 

The policies, procedures and information within this document apply to All Laptops used at Greenwood 

International School, including any other device considered by the administration to come under this 

policy.  Teachers may set additional requirements for use in their classroom. 

 

Receiving a Laptop 

 

Laptops will be distributed to students each year using specific procedures determined by the school. 

Parents and students must sign and return the Laptop Student Pledge document before the Laptop can 

be issued to their child. 

 

Periodically, students will be required to submit their Laptops for “check-in”. These check-ins are an 

opportunity for the school to ensure that the devices are functioning correctly and are being appropriately 

maintained. All efforts will be made to ensure that check-ins will not interfere with the student’s use of the 

Laptop for learning. 

 

Laptop Care and Protective Cases 

 

Students are responsible for the general care and maintenance of the Laptop that they have been 

issued by the school. Laptops that are broken or fail to work properly must be taken to the school 

Technology Department for an evaluation of the equipment. 

 

• The Laptop screens can be damaged if subjected to rough treatment. The screens are 

particularly sensitive to damage from excessive pressure on the screen. 

• Do not lean on the top of the Laptop when it is closed. 

• Do not place anything near the Laptop that could put pressure on the screen. 

• Do not place anything magnetic on or near the screen; no cleansers of any type. 

 

http://www.greenwood.sch.ae/
mailto:info@greenwood.sch.ae


                   GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOLمـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 
 

 

 
Vision: To create leaders, in all walks of life through quality teaching. 
Mission: An Eco-friendly student centric institution of excellence dedicated to creating future citizens 

equipped with knowledge, moral values, cultural understanding and tolerance who will lead 
at the national and international arenas. 

 

Tel: +971 4 2888 000        Fax: +971 4 2888 444         P.O.Box 79595, Dubai U.A.E.        Website: www.greenwood.sch.ae        E-mail: info@greenwood.sch.ae 

LINKING LEARNING TO LIFE 

• Do not place anything in the carrying case that will press against the cover. 

• Clean the screen with a soft, dry cloth or anti-static cloth. 

• Do not “bump” the Laptop against lockers, walls, car doors, floors, etc. as it will eventually 

break the screen. 

• Do not leave the Laptop in a location where it is extremely hot or extremely cold. 

• Cords and cables must be inserted carefully into the Laptop to prevent damage. 

• Laptops must never be left in an unlocked locker, unlocked car or any unsupervised area.  

• Students are responsible for keeping their Laptops’ battery charged for school each day. 

• Laptops that malfunction or are damaged must be reported to the school’s Technology 

Department.  Laptops that have been damaged from student misuse or neglect will be repaired 

with cost being borne by the student. 

• Laptops that are lost or stolen must be reported immediately to the school office. 

 

Using the Laptop at School 

Laptops must be brought to school each day in a fully charged condition. Students need to charge 

their Laptops each evening. Charging of Laptops will not be available at school. 

 

Laptops that have cracked screens or other damage must be sent out for repair. The length of time that 

a Laptop is out for repair varies depending on the type of damage. Loaner Laptops are not available. 

 

Screensavers/Background Photos 

• Inappropriate media may not be used as a screensaver or background photo. 

• Passwords may be used for individual security purposes. 

 

Sound, Music, P h o t o s , Games, or Programs 

• Games are not allowed during school hours at any time. 

• Sound must be muted at all times unless permission is obtained from the classroom teacher. 

• Appropriate educational videos may be loaded onto the Laptop, but should be deleted 

when no longer needed. 

• Photo/image storage on the Laptop will be for school projects only.  Storage of student personal 

photos or downloaded images is not permitted. 

• All software/Apps provided by the school must be loaded and available on the Laptops at all 

times. 

 

Students should be mindful of the storage capacity of the Laptops. 
 

Networking 

For purposes of security and network manageability, the Laptops are equipped with WiFi 

networking capabilities only and will access Greenwood International School’s network via a 

managed WiFi connection. 

 

Students will be allowed to set up wireless networks on their Laptops.  This will assist them 

with Laptop use while at home.  However, students must ensure that they do not adjust 

settings in such a way as to interfere with Wi- Fi network use at school. 
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Managing Files and Saving Work 

It is strongly recommended that students use cloud technologies for cloud storage where appropriate.  

Since the Laptops will not be backed up by the school, proper document management is important.  It is 

the student’s responsibility to ensure that work is not lost due to mechanical failure or 

accidental deletion. Laptop malfunctions are not an acceptable excuse for not submitting work.  

 

Software on Laptops 

All required instructional and productivity Apps, as well as textbook Apps and online textbooks 

will be provided by Greenwood International School. The software/Apps selected and purchased 

by the school must be installed and remain on the Laptop in usable condition and be easily 

accessible at all times. Specialized software will be loaded on all Laptops to manage the loading 

of Apps.  

 

The school does not accept responsibility for the loss of any software or documents deleted 

due to a re-format and re-image. 

 

ACCEPTABLE USE OF TECHNOLOGY 

The use of Greenwood International School technology resources is a privilege, not a right; as 

such, it is expected that all students will be respectful of the technology at all times.  It is our 

expectations that all students will be good “digital citizens” when using the Laptops and all other 

technology resources throughout the school.   

 

If a student violates any of the terms and conditions named in this policy, privileges may be 

terminated, access to the school district technology resources may be denied, and the appropriate 

disciplinary action shall be applied.  

 

Parent/Guardian Responsibilities 

Parents/guardians should talk to their children about the values and standards that their children 

should follow on the use of the Internet just as you do on the use of all media information 

sources such as television, telephones, movies, and radio. 

 

Inappropriate materials or applications purchased or downloaded on 

the school Laptop will be removed during “check –ins”. 
 

Student Responsibilities 

• Using computers/devices in a responsible and ethical manner as good digital citizens. 

• Obeying general school rules concerning behavior and communication, online and otherwise. 

• Using all technology resources in an appropriate manner so as to not damage school equipment. 

• Helping the school protect our computer system/device by contacting an 

administrator about any security problems they may encounter. 

• Monitoring all activities on their account(s). 

• Turning off and securing Laptops after they are done working to protect their work 

and information. 

• Informing appropriate Administrator of inappropriate use of technology, including 

inappropriate emails. Students should submit any offensive/inappropriate information to 

http://www.greenwood.sch.ae/
mailto:info@greenwood.sch.ae


                   GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOLمـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 
 

 

 
Vision: To create leaders, in all walks of life through quality teaching. 
Mission: An Eco-friendly student centric institution of excellence dedicated to creating future citizens 

equipped with knowledge, moral values, cultural understanding and tolerance who will lead 
at the national and international arenas. 

 

Tel: +971 4 2888 000        Fax: +971 4 2888 444         P.O.Box 79595, Dubai U.A.E.        Website: www.greenwood.sch.ae        E-mail: info@greenwood.sch.ae 

LINKING LEARNING TO LIFE 

an Administrator. 

• Checking-in their Laptops immediately upon request from the school. 

 

Student Activities STRICTLY PROHIBITED 

 

• Changing preset Laptop and network settings 

• Using another student’s Laptop 

• Illegal installation or transmission of copyrighted materials. 

• Any action that violates existing school policy or public law. 

• Sending, accessing, uploading, downloading, or distributing offensive, threatening, 

pornographic, obscene, or sexually explicit materials. 

• Use of chat rooms, sites, selling term papers, book reports and other forms of student work. 

• Gaining access to other student’s accounts, files, and/or data. 

• Use of the school’s internet/e-mail accounts for financial or commercial gain or for any 

illegal activity. 

• Use of anonymous and/or false communications. 

• Students are not allowed to give out personal information, for any reason, over the Internet. 

• Participation in credit card fraud, electronic forgery or other forms of illegal behavior. 

• Vandalism (any malicious attempt to harm or destroy hardware, software or data, including, 

but not limited to, the uploading or creation of computer viruses or computer programs that 

can infiltrate computer systems and/or damage software components) of school equipment 

will not be allowed. 

• Transmission or accessing materials that are obscene, offensive, threatening or 

otherwise intended to harass or demean recipients. 

• Bypassing the school Internet web filter through a web proxy or VPN. 

• Spamming (sending mass or inappropriate e-mails). 

• Playing games. 

 

 

Regards,  

 

School Administration  

 

 

Acknowledgment slip for letter ref. # EMH14-16 

Student Name (Please Print):                                                                                          

Student Signature:     Date:     

Parent Name (Please Print):  _____________________ 

Parent Signature:     Date:     
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Ref. # EMH14-16 

 21/09/2016 :التاريخ

 جرين وود إنترناشيونال شروط عقد الكمبيوتر المحمول في مدرسة

ان   طالب.على توفير أدوات وموارد  القرن الحادي والعشرين لل" إنترناشيونال وود "جرينيركز برنامج الكمبيوتر المحمول في مدرسة 

الوصول إلى التكنولوجيا أساس  وتمكين الطالب من التكنولوجيا بسهولة في جميع أنحاء البرنامج التعليمي تميز في التعليم يتطلب أن يتم دمجال

استخدام أجهزة الكمبيوتر ان  .الطالب في القرن الحادي والعشرين األدوات التعليمية لهؤالء من أهمالكمبيوتر المحمول  حيث يكونللمستقبل 

 .وفي مكان العمل م في المدرسةأقصى إمكانياته للوصول الى وسيلة لتمكين الطالب وإعدادهميشكل المحمولة 

لدى الطالب وتأتي التكنولوجيا يساعد عملية التعليم  والمجتمع الموسع أولياء األمورالتفاعل الحيوي المستمر بين الطلبة والمعلمين و ان

 المعلم من مدير التعليم إلى ميسر للتعلم تحول الكنولوجياالعكس، بل على  .الدور الحيوي للمعلم من أهمية ليتقلال إلثراء هذه العملية من دون

 من خالل استخدامفعالية التعليم والتعلم وعليه ينجح الطالب بزيادة  .متيحة المجال للطالب باإلنغماس بعملية تعلمه بما يناسبه نمطا وسرعة

 .مسهلة عملية الوصول اليها في اي وقت وأي مكانالمناهج الدراسية  المستخدمة يوميا مع التكنولوجيا حيث تندمجأجهزة الكمبيوتر المحمولة 

وفي حال  .قانونيةالخالقية واأل ر المحمولكافة المسؤوليات المرتبطة باستخدام موارد الكمبيوتبشأن لتوعية المستخدمين  الوثيقةهذه  هدفوت

الوصول إلى موارد  ومنعه من، هإنهاء امتيازاتيحق للمدرسة أي من األحكام والشروط الواردة في هذه السياسة،  بانتهاكشخص  ام أييق

 .في حقه ق اإلجراءات التأديبية المناسبيالمدرسة، وتطب المتوفرة في التكنولوجيا

 "جرينالتي تستخدم في مدرسة  والثابتة والمعلومات داخل هذه الوثيقة تنطبق على كافة أجهزة الكمبيوتر المحمولة السياسات واإلجراءات

 لمعلمين تعيين متطلبات إضافية الستخدامليجوز  .في إطار هذه السياسة تحدد االدارة وجوده "، بما في ذلك أي جهاز آخرإنترناشيونال وود

 .الدراسية ولالكمبيوتر المحمول في الفص

 الحصول على كمبيوتر محمول

والطالب  أولياء األمورعلى يجب  .المدرسة إجراءات تحددها حسب في بداية السنة الدراسيةستوزع أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الطالب 

 .البطلقبل إصدار الكمبيوتر المحمول لوه للمدرسة رجعيو "كمبيوتر المحموللل تعهد الطالب"مستند  واوقعيأن 

فرصة للمدرسة للتأكد من أن األجهزة تعمل بشكل ال ا الفحصهذيتيح  .بشكل دوريللفحص م أجهزة الكمبيوتر المحمول يالطلبة تقد على

مع استخدام الطالب الكمبيوتر الدوري  الفحص ال يتداخل ان بذل جميع الجهود لضماننسوف  .مناسبالنحو ال االهتمام بها على تمصحيح وي

 .للتعلمالمحمول 

 

 حقائب الحماية والعناية بالكومبيوتر

يجب أن تؤخذ أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي يتم كسرها أو  .عن الرعاية العامة وصيانة الكمبيوتر المحمول ينالطالب مسؤوليكون جميع 

 .واالصالح تقييمللالمدرسة  في ال تعمل بشكل صحيح إلدارة التكنولوجيا

 للقوة والصدمات المباشرة  خاصبشكل لشاشات حساسة ا .لمعاملة قاسية تمبيوتر المحمول إذا تعرضيمكن أن تتلف شاشات الك

 .عليها ضرر من الضغط المفرطوسوف تت

  غلق.المجهاز الكمبيوتر المحمول  سطحعلى  تضغطال 
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  ضغط على الشاشة بالقرب من الكمبيوتر المحمول.يمكن أن مال تضع أي شيء 

 منظفات من أي نوع. تستخدم أو بالقرب من الشاشة؛ ال علىمغناطيسية  ذات طبيعة ال تضع أي شيء 

  شاشةال علىضغط حقيبة الجهاز قد يال تضع أي شيء في. 

 ةجافو قماشة ناعمةبتنظيف الشاشة قم ب. 

 كسر في نهاية تنسوف  الشاشة أن حيث ...رضيات، إلخاألجدران، أبواب السيارات، ال خزائن،ال" الكمبيوتر المحمول في صدمال "ت

 المطاف.

 البرودة شديد ال تترك الكمبيوتر المحمول في مكان شديد الحرارة أو. 

  الضررحدوث األسالك والكابالت بعناية في الكمبيوتر المحمول لمنع  وصليجب. 

  للرقابة منطقة غير خاضعة فيأجهزة الكمبيوتر المحمولة في خزانة غير مقفلة، سيارة غير مقفلة أو ال يجب ترك. 

  عن االحتفاظ ببطارية األجهزة المحمولة مشحونة خالل اليوم الدراسي ونالطالب مسؤولجميع. 

 تكون المدرسة مسؤولة عن إصالح أجهزة الكمبيوتر . سيجب إبالغ القسم المختص بأي عطل أو تلف في أجهزة الكمبيوتر المحمولة

 .عطلتتالمحمولة التي 

  ى ولي األمرل التكلفة اليسوء استخدام الطالب أو اإلهمال مع تحم بسببسيتم إصالح أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تضررت. 

  أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي فقدتعن يجب إبالغ مكتب المدرسة. 

 

 استخدام الكمبيوتر المحمول في المدرسة

شحن أجهزة الكمبيوتر  بالطاليجب على المدرسة كل يوم في حالة مشحونة بالكامل.  البد من احضار أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى

  .لن تتوفر امكانية شحن األجهزة المحمولة داخل المدرسة المحمول مساء كل يوم.

كمبيوتر الهاز ج يحتاجه الذي تعتمد مدة اإلصالح. خارج المدرسة لإلصالحالمصابة بعطل او كسر ترسل أجهزة الكمبيوتر المحمولة  سوف

 .في المدرسةأجهزة الكمبيوتر المحمولة ال تتوفر خدمة إعارة لضرر. على نوع وحجم امحمول ال

 

 صور الخلفية

 استخدام وسائط غير مناسب كصورة خلفية.ب سمحال ي 

 السر قد تستعمل ألغراض األمن والحماية. ةمكل 

  

 الصوت، الموسيقى، األلعاب و البرامج

 أثناء ساعات الدراسة. امسموح بهاأللعاب غير • 

 في جميع األوقات ما لم يتم الحصول على إذن من معلم الصف. الجهاز يجب أن يتم كتم صوت• 

 .اليها تعد هناك حاجةاذ لم  هاأشرطة الفيديو التعليمية المناسبة على الكمبيوتر المحمول، ولكن ينبغي حذف يمكن تحميل• 

 . يمنع الكمبيوتر ىعل وغيرها من الصور المطلوبة للمشاريع الدراسية صور الشاشة المؤقتة ،صور، الخلفياتيسمح بتخزين ال• 

 .من االنترنت شخصية أو تحميل الصورالصور التخزين 
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 تقدمها المدرسة يجب أن تكون محملة ومتوفرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في جميع األوقات.التي تطبيقات  / جميع البرامج• 

 

 .الخاصة بهم أجهزة الكمبيوتر المحمولةبعين االعتبار سعة التخزين على  الطالبيأخذ أن  ينبغي

 الربط الشبكي

أجهزة الكمبيوتر المحمولة مزودة بقدرات الشبكات الالسلكية فقط وسيتم الوصول إلى شبكة  فان إدارة الشبكة، يلسهتألغراض األمان و

 .WiFiالالسلكي  تصالالعبر امدرسة جرين وود إنترناشيونال 

في هم محمول بينما الكمبيوتر الباستخدام  م ذلكساعدهسي حيث لطالب إعداد الشبكات الالسلكية على أجهزة الكمبيوتر المحموللسوف يسمح 

سلكي في اللانترنت اإلضبط اإلعدادات بطريقة تتعارض مع استخدام شبكة  التأكيد على الطالب بعدم اعادةومع ذلك، يجب  المنزل.

 المدرسة.

 

 إدارة الملفات وحفظ العمل

أجهزة الكمبيوتر لن يتم نسخ محتويات  .الملفاتلتخزين الوثائق و (Cloud Storage)التخزين السحابي لطالب استخدام لمن المستحسن 

ب للجهاز في حال ه محفوظ في مكان آخر غير القرص الصلتأكد من أن عملان ي مسؤولية الطالب من قبل المدرسة وعليه تكونالمحمولة 

 .الواجبات واالمتحانات عذر لعدم تقديمكأعطال الكمبيوتر المحمول ال تقبل  .غير مقصود لملفات عطل ميكانيكي أو حذفحدوث اي 

 

 البرمجيات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة

المطلوبة كتب والكتب الالتعليمية وتطبيقات اإلنتاجية، فضال عن تطبيقات المواد كافة مدرسة جرين وود إنترناشيونال لطالبها  سوف تؤمن

مثبتة على الكمبيوتر المحمول ويمكن  هذه البرامج يجب أن تكونو تطبيقات من قبل المدرسةال / وسوف تتاح البرمجيات. على اإلنترنت

 .تطبيقاتالجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلدارة تحميل  لىعسيتم تحميل البرمجيات المتخصصة  .الوصول إليها بسهولة في جميع األوقات

 

 .تنصيب صورة عنهاوإعادة أ مسح وحدة التخزينمسؤولية فقدان أي برنامج أو مستندات محذوفة بسبب  تتجملالمدرسة ال 

 

 االستخدام المقبول للتكنولوجيا

 احترام بجميع الطال نتوقع من، يهعلو حقا لهم؛ ليسو للطلبة امتيازا   مدرسة جرين وود إنترناشيونال في تكنولوجياالاستخدام موارد 

عند استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة وجميع  ينجيدن" ييمواطنين رقموا "كونأن يجميع الطالب  نتوقع من .التكنولوجيا في جميع األوقات

 .في المدرسة المتوفرة خرىاألتكنولوجيا الموارد 

 

الوصول إلى  ومنعه من، هإنهاء امتيازاتيحق للمدرسة أي من األحكام والشروط الواردة في هذه السياسة،  بانتهاك طالب ام أييفي حال ق

 .في حقه ق اإلجراءات التأديبية المناسبيالمدرسة، وتطب المتوفرة في موارد التكنولوجيا

 

 

http://www.greenwood.sch.ae/
mailto:info@greenwood.sch.ae


                   GREENWOOD INTERNATIONAL SCHOOLمـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 
 

 

 
Vision: To create leaders, in all walks of life through quality teaching. 
Mission: An Eco-friendly student centric institution of excellence dedicated to creating future citizens 

equipped with knowledge, moral values, cultural understanding and tolerance who will lead 
at the national and international arenas. 

 

Tel: +971 4 2888 000        Fax: +971 4 2888 444         P.O.Box 79595, Dubai U.A.E.        Website: www.greenwood.sch.ae        E-mail: info@greenwood.sch.ae 

LINKING LEARNING TO LIFE 

 أو الوصي ولي األمرمسؤوليات 

فعل ياستخدام شبكة اإلنترنت تماما كما  وها عندتبعيعن القيم والمعايير التي ينبغي أن  الطالبالتحدث مع  على ولي األمر/الوصيينبغي 

 .وسائل اإلعالم مثل التلفزيون والهاتف، واألفالم واإلذاعةك أي من مصادر المعلومات األخرىاستخدام  معهم عند

 

 .كمبيوترالمدرسةعلى مواد أو تطبيقات غير مناسبة تم شراؤها أو تحميلها ة أي سيتم إزالالفحص الدوري، أثناء 

 الطالب ةمسؤولي

  صالح رقمي بطريقة مسؤولة وأخالقية كمواطن كمبيوترالاستخدام أجهزة. 

 الالسلكية وخالفه. قواعد المدرسة العامة المتعلقة باالتصال بالشبكةوقيات مراعاة أخال 

  وجيا بطريقة مناسبة بحيث ال تضر المعدات المدرسيةتكنولالأستخدام جميع موارد. 

 قد يواجهها ةأية مشاكل بالمدرسة بخصوصمسؤول الاالتصال بمن خالل  جهاز الكمبيوتر / حماية النظامعلى المدرسة  ةساعدم. 

 هم.حساباتعلى جميع األنشطة  ومراقبة رصد 

  حماية العمل والمعلوماتلالقيام به  العمل المرادإتمام تشغيل وتأمين أجهزة الكمبيوتر المحمولة بعد الإيقاف. 

  على ينبغي  ة.غير مناسبالستخدام غير مالئم للتكنولوجيا، بما في ذلك رسائل البريد اإللكتروني عن أي اإعالم المسؤول المناسب

 ين في المدرسة.مسؤولالإلى  ةمناسبعن أية مواد غير تقديم معلومات الب الط

 المدرسةقبل من عند طلبه المحمول فورا  الكمبيوتر جهاز تسليم. 

 

 ااألنشطة الطالبية وما يمنع منعا بات

 المسبقة. الشبكة والكمبيوتر المحمول تال يسمح بتغيير إعداد 

  طالب آخرب الخاص استخدام الكمبيوتر المحمولألي طالب ال يسمح 

  ة.غير مشروعبطريقة أو نقل مواد حقوق الطبع والنشر  تثبيت وتنزيل برامجنابال يسمح 

  أي عمل يخالف السياسة المدرسية القائمة أو القانون العامبال يسمح. 

  ذات طبيعة فاضحة.تنزيل أو توزيع مواد إباحية أو فاحشة أو  أو تحميل أو ارسال أو الوصول إلىبال يسمح 

  آخر يقوم به أي طالب.، بيع األبحاث أو التقارير أو أي عمل الدردشة أو مواقع استخدام غرفبال يسمح 

  الخاصة بهم. ملفات البياناتآخرين واالطالع أو إرسال أو تبادل  بالطب خاصةال يسمح الوصول إلى حسابات 

  لتحقيق مكاسب مالية أو تجارية أو ألي نشاط غير قانوني يالبريد اإللكتروني المدرس استخدام حسابات اإلنترنت /بال يسمح. 

  كاذبةالأو  / ت المجهولة واستخدام االتصاالبال يسمح. 

  لطالب بإعطاء معلومات شخصية، ألي سبب من األسباب، عبر اإلنترنتلال يسمح. 

  أشكال السلوك غير القانونيأي شكل آخر من ال يسمح المشاركة في تزوير بطاقات االئتمان، والتزوير اإللكتروني أو. 

  األجهزة أو البرامج أو البيانات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  أي محاولة خبيثة إليذاء أو تدميرأو ال يسمح التخريب

 .ف مكونات البرامجتالإأو  / اختراق نظم الكمبيوتر و هاتحميل أو إنشاء فيروسات الكمبيوتر أو برامج الكمبيوتر التي يمكن
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  ط من قدر المتلقينحعلى أو ت تفضح أو تتنمر تهدد أو أومواد مواد فاحشةتبادل ال يسمح إرسال أو. 

 ال يسمح تجاوز عامل تصفية ويب إنترنت المدرسة من خالل وكيل ويبWeb Proxy &/or VPN . 

 ال يسمح إرسال رسائل البريد اإللكتروني محمله بالفيروسات. 

 األلكترونية على الجهاز. األلعاب لعبال يسمح ب 

 

 

 إدارة المدرسة

 

Acknowledgment slip for letter ref. # EMH14-16 
 

 

 ___________________________________________  الطالباسم 

 

 

 ___________________________________________  التوقيع

 

 

 ___________________________________________  التاريخ

 

 

 

 ___________________________________________ األمر  اسم ولي

 

 

 ___________________________________________  التوقيع

 

 

 ___________________________________________  التاريخ
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