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أمان في الشبكة

تستثمر بلدية كارلسھامن في األجھزة اإللكترونيّة و األدوات الرقميّة في المدارس لكي تتيح المجال للتطور التعليمي .وبھذه الطريقة
ُتعطى اإلمكانيّة للمدارس للوصول للمستوى المطلوب في الخطة التعلميّة و خطط الدورات في المواد المنفردة .و بھذه الطريقة يكون
بإمكان المدارس تلبية شروط المجتمع فيما يتعلق بالتطور الرقمي بطريقة عصريّة.
لقد حصلت على ھذا الكتيّب )أمان في الشبكة( لكي تتكلّم مع ولي أمرك ومعلمك عن األمان وطريقة التصرف عندما تستخدم
الحاسوب و اإلنترنت .من ھنا تتعلم انت على سبيل المثال كيف تستخدم حساباتك و عن األمورالتي يكون من المھم أن تفكر بھا
عندما تصفح اإلنترنت ،لكي يكون لدى الجميع جو عمل جيد ولكي تحمي نفسك و زمالئك في المدرسة و ممتلكات المدرسة.
عند إنتھائك من قرائة النص وفھمك له ،يتوجب عليك وعلى ولي أمرك أن توقعو على العقد ،ومن ثم تسليمه إلى معلم الصف أو
مربي الصف ،وسوف تحصل من بعدھا على بينات حسابك و على أدواتك الرقميّة.

الحقوق والواجبات
الحصول على حق إستخدام أداة رقمية تكون بمثابة وضع أمانة عندك .إن ھذا الحق يوجب عليك شروطا ً في نفس الوقت.
لديك حق حصولك على فرصة لتعلّم كيفية إستخدام وحدتك الرقميّة بطريقة صحيحة ،وعن كيفيّة إيجادك للمعلومات و عن كيفيّة
تواصلك مع اآلخرين.
ليكن في علمك أنك عندما تستخدم أجھزة المدرسة فإنك حينھا ّ
تمثل بلدية كارلسھام ومدرستك .لھذا يتحتم عليك أال تكتب أو تفعل شيئا ً
ال تستطيع أن تتحمّل مسؤليته.

الصالح ّيات
ب لكي تستطيع تسجيل دخولك في الحاسوب.
سوف تحصل على نوعين من الحسابات .حساب لغووغل آبس و كروم ،باإلضافة لحسا ٍ
تسجل دخولك إلى الغووغل آبس و كروم عن طريق عنوانك اإللكتروني و كلمة سرّك .وعندما ترغب بتسجيل دخولك في حاسوب
فتستخدم حينھا بينات دخول مكوّ نة من خمسة أرقام وكلمة س ّر.
عندما تسجل دخولك في أول مرّة بكلمة سرّك المؤقتة يُطلب منك أن تغير كلمة السر إلى كلمة سر تختارھا بنفسك .إستخدم مخيلتك
وأبتكر كلمة سر يكون بإمكانك حفظھا .تذ ّكر أن كلمتك السرّية يجب أن تكون سريّة أن يصعب على غيرك أن يحزرھا بسھولة.
الكلمة السريّة الجيدة تكون مكوّ نة من ثمانية رموز على األقل ،ويحبذ أن تكن أطول من ذلك ،وأن تكون خليطا ً من األحرف واألرقام.
رقم على األقل.
يجب على كلمة سرّك أن تحتوي على حر ٍ
ف كبير و ٍ
شخص آخر .بما ان
لشخص آخر وال يسمح لك أن تستخدم بينات تسجيل دخول
ال يسمح لك بإعارة كلمة الس ّر الخاصة بك
ٍ
ٍ
صالحياتك تكون ملكك الشخصي ،فيتوجب عليك أن تخبرنا فوراً في حالة وجود شكٍ لديك بأن شخصا ً ما يعرف أو يستخدم كلمة
الس ّر الخاصة بك .في حال نسيانك لكلمة الس ّر يتوجب عليك أن تسأل معلمك عن الشخص الذي يكون مسؤالً عن تغيير كلمة الس ّر في
المدرسة.

غوغل آبس
لقد إختارت إدارة الدراسة في بلدية كارلسھامن  ،Google Apps for Education, GAFE,كأداة للمدرسة وللتعاون المدرسي.
 GAFEھي خدمة حوسبة سحابيّة مكيّفة للنشاط المدرسي .التحتوي على إعالنات وال يمكن أن يباع المعلومات المخزنة فيھا لطرف
ثالث .إن المدرسة ھي من تدير حسابات الغووغل وھي من تساعدك إن كنت ترغب بتغيير كلمة الس ّر .عدما تنتھي دراستك في
البلدية يُمحى الحساب و محتواه بعد تسعين يوماً ،وحفظ األشياء التي ترغب باإلحتفاظ بھا تكون مسؤليتك.
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يتيح لك حساب الغووغل الخاص بك إمكانية إستخدام عدّة أدوات خالل الدراسة ،كالبريد اإللكتروني و معالج كلمات و أداة عرض
تقديمي إلخ على سبيل المثال.
إذا وضعت شيئا ً على شبكة اإلنترنت ،نصا ً أو صورة ،فمن المھم أن يكون بعلمك أن ما ُنشر يصعب محيه ،فلھذا يتوجب عليك أن
شخص آخر أن يلقي نظرة أخرى قبل أن تقوم بالنشر .إحترم اآلخرين عند تواصلك مع اآلخرين على الشبكة
تتمعّن و أن تطلب من
ٍ
كما في الصف و مع زمالئك ،في البيت و في وقت فراغك.
ال تقم بزيارة الصفحات التي تقوم بنشطات غير قانونيّة أو بنشر مواد إباحيّة أو عنصريّة أو تقوم بعمل دعاية للعنف أو الجريمة.
كن حذراً من أن تعطي معلومات عن نفسك بسرعة ،في حالة عدم تأكدك من ھوية متلقي ھذه المعلومات.ھذا عندما يتعلّق األمر مثالً
بقيامك بالدردشة أو عندما تتواصل مع اآلخرين عن طريق مواقع التواصل اإلجتماعي .من الممكن تواجد أشخاص منتحلين ھوية
شخص ما ،فعليك عندھا تبليغ
شخص آخر .إذا تعرض لشي ٍء سبب لك شعوراً بعدم اإلرتياح أو في حالة تعرضك لتھديد من قبل
ٍ
لشخص بالغ في المنزل في حالة تواجدك ھناك.
األمر فوراً لمعلمك في حالة تواجدك في المدرسة ،أو
ٍ

قانون البينات الشخص ّية)(PUL
ھنالك أيضا ً قوانين تحدد ما ھو المسموح فعله وما ھو الممنوع على شبكة اإلنترنت.
قانون البينات الشخصية ،ترخيصه  ،PULھو قانون يتعلق باألمور المسموح حفظھا في الحاسوب و الممنوع حفظھا ھناك ،و بالنشر
على شبكة اإلنترنت أو باألشياء المبعوثة عن طريق البريد اإللكترونيُ .يذكر في ھذا القانون أمور من ضمنھا أنه ال يسمح بنشر
بينات شخصية ألناس آخرين كيفما كان من غير موافقتھم على ذلك .ممنوع عليك أن تنشر معلومات كاذبة أو مھينة أو عنصرية
منسوبة ألشخاص أو مجموعات من البشر .للحصول على معلومات أكثر عن ال PULو عن القواعد المتعلقّة بالموضوع ،توجّه إلى
.www.datainspektionen.se
في حالة وجود شك فيما يتعلق باألمور التي يكون بإمكانك أنت و زمالئك فعلھا أو ال بنائا ً على ال ،PULفيتحتم عليك عندھا التكلّم مع
معلّمك أو المدير أو المسؤل عن التقنيات.

تدقيق المدرسة
في حالة وجود شك بأنك قد خالفت قواعد المدرسة ،فيكون بإمكان المدرسة عندھا أن تطلب بتفحص الحاسوب معك ،وفي حال عدم
ذھاب الشك حينھا ،فسوف يكون ھنالك نقاش بين المدير و التلميذ وولي األمر .إذا خالفت قواعد المدرسة أو قانون البينات
الشخصيّة) (PULأو قمت بفعلة إجراميّة أخرى ،فيمكن حينھا أن تفقد حق إستخدامك لحاسوبك ولشبكة اإلنترنت بشكل ح ّر .في
بالغ عند الشرطة.
حاالت الضرر أو اإلختراق أو اإلھانة فسوف تطبق نفس القوانين والقواعد في بقيّة المجتمع ،وقد يعني ھذا تقديم
ٍ
نحن نتمنى أن تستفيد كثيراً من وحدتك الرقميّة و الغووغل آبس .وفي حالة تواجد أية أسئلة أخرى باإلضافة )ألمان في الشبكة( فال
تتردد وأسئل معلم الصف أو المسؤول عن التقنيّة في المدرسة.

تصفّح الشبكة بأمان!

مدير اإلدارة

منسق األمور التقنيّة

باتريك ھوكانسسون

اينغيغرد أوبري
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