نموذج االمتثال لقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت في مدارس suiihcS ciliur dralliM
أعزاءنا أولياء أمور األطفال في سن المدرسة دون الثالثة عشر عاما،
تتعهد مدارس  suiihcS ciliur dralliMبتقديم تعليم على مستوى عالمي إلى أطفالكم .وفي إطار سعينا لتحقيق ذلك ،فإننا نستخدم خالل
عملية التعلم األدوات المتاحة على شبكة اإلنترنت وتطبيقات برامج الكمبيوتر األكثر فعالية .وبصفتنا منطقة تعليمية ،فإننا ال نعتمد استخدام
األدوات والتطبيقات التي تدعم خطتنا لتنفيذ منهجنا الدراسي إال بعد خضوعها لعملية انتقاء صارمة.
تستخدم منطقتنا التعليمية العديد من تطبيقات برامج الكمبيوتر والخدمات المتاحة على شبكة اإلنترنت ،والتي ال تديرها هذه المدرسة،
ولكن تدار من قبل جهات خارجية .ويمكن االطالع على قائمة كاملة بالبرامج مع سياسة الخصوصية لكل برنامج على الموقع
الرابط
على
(التكنولوجيا)
ygraolilet
صفحة
في
التعليمية
لمنطقتنا
اإللكتروني
ayyto//ygraolilet.stMlshah.lce/iuoeM/rltthe
حتى يتسنى لطالبنا استخدام هذه البرامج والخدمات التعليمية ،قد يتم تقديم معلومات تعريفية شخصية معينة ،والتي قد تتكون من اسم الطالب
واسم المستخدم وعنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمنطقة التعليمية والصف الدراسي والسن و/أو تاريخ الميالد ،إلى مشغل الموقع
اإللكتروني ألغراض تعليمية بالتحديد .وبموجب القانون الفيدرالي المسمى قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت (،)APccC
يتعين على تلك المواقع اإللكترونية إرسال إشعار ألولياء األمور ،وكذلك الحصول على موافقتهم قبل جمع المعلومات الشخصية من األطفال
دون سن الثالثة عشر .لمزيد من المعلومات عن قانون  ،APccCيرجى زيارة
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يسمح القانون للمدارس ،مثل مدرستنا ،بالموافقة على جمع المعلومات الشخصية بالنيابة عن جميع طالبها ألغراض تعليمية بالتحديد؛ مما
يلغي الحاجة إلى تقديم موافقة أولياء األمور مباشرة إلى مشغل الموقع اإللكتروني.
وسيشكل هذا النموذج ،عند إكماله وحفظه لدى المنطقة التعليمية ،موافقة لمدارسنا لتقديم معلومات تعريفية شخصية إلى مشغلي البرامج
والخدمات التعليمية المعتمدة على شبكة اإلنترنت ألغراض تعليمية بالتحديد.
يرجى إدراك أنه مع تقدم مدارس  suiihcS ciliur dralliMفي تطبيق التكنولوجيا المتكاملة كجزء من عملية تعليم أطفالكم ،فال بد
من حصولنا على تلك المعلومات وتصريح من جانبكم الستخدام التطبيقات والخدمات على شبكة اإلنترنت باعتبارها جزءا من عملية
التدريس داخل الفصل الدراسي.
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