مدارس توليدو العامة (الضوء األحمر)  -التعلم االفتراضي
القواعد والتوقعات الخاصة بالتعليم عن بعد

 .1يُتوقع من الطالب اتباع القواعد والتوقعات التً تم وضعها من قبل معلمهم فً فصل التعلم االفتراضً ومدونة
فً قواعد السلوك فً مدارس تولٌدو العامة.
 .2حماية كلمات المرور الخاصة بك .حافظ على سرٌة كلمات المرور ورموز الوصول إلى الفصل الدراسً
الخاصة بك عن أي شخص باستثناء والدٌك  /األوصٌاء علٌك .من أجل الحفاظ على النزاهة األكادٌمٌة ،نحن ال
نشارك رموز الوصول إلى النظام األساسً للفصل الدراسً مع اآلخرٌن الذٌن لم ٌتم تعٌٌنهم لهذا الفصل.
 .3يُتوقع من الطالب تسجيل الدخول أثناء جلسة التعلم االفتراضٌة المخصصة لهم .سٌتم تحدٌد الحضور للفصل
من خالل ما إذا كان الطالب سٌنضم إلى الفصل الدراسً فً الوقت المحدد له /لها .إذا كان الطالب غٌر قادر
على حضور الفصل الدراسً االفتراضً خالل الوقت المحدد له /لهاٌ ،جب على ولً األمر أو الوصً إخطار
المدرسة التً ٌحضر الٌها طفلهم مع سبب (أسباب) عدم حضور الطالب (الطالب).
 .4الطالب مسؤولون عن السلوك السليم أثناء التعلم عبر اإلنترنتٌ .جب أن ٌكون االتصال عبر اإلنترنت مراعًٌا
ومحتر ًما تجاه األقران والمعلمٌن /الموظفٌن .من غٌر المقبول استخدام لغة بذٌئة ،نابٌة ،تهدٌدٌة أو غٌر
محترمة أثناء التفاعالت عبر اإلنترنت .لن ٌُسمح بالتنمر عبر اإلنترنت ،التنمر (التسلط) و  /أو المضاٌقة.
 .5من المتوقع اللباس المناسبٌ .جب أن ٌرتدي الطالب مالبس غٌر كاشفة أو استفزازٌةٌ .جب أال تروج
المالبس التً ٌتم ارتداؤها للمخدرات ،الكحول ،التبغ و /أو الجنس وال ٌنبغً أن توضح أي شًء ٌمكن اعتباره
خطرا
مسٌئًا أو مهٌنًا لآلخرٌن (على سبٌل المثال :كلمات نابٌة ،رموز كراهٌة ،قمع ،عضوٌة عصابة أو تشكل
ً
على الفرد أو أشخاص آخرٌن).
 .6مراسالت التعلم عن بعد ليست خاصة .قد ٌتم تسجٌل جلسات التعلم االفتراضٌة حتى تتاح لطالبنا الفرصة
لعرض دروسهم إذا لم ٌتمكنوا من تسجٌل الدخول إلى الجلسة المباشرة .ال تقل ،تكتب ،أو تسجل أبدًا أي شًء
ال ٌسمح به فً الفصل الدراسً التقلٌدي.
 .7الوصول إلى اإلنترنت يجب استخدامه بطريقة مسؤولة ،آمنة ،فعالة ،أخالقية وقانونية .البٌانات التً ٌتم
تكوٌنها ،إرسالها ،الوصول إلٌها أو تلقٌها عبر اإلنترنت على جهاز مدارس تولٌدو العامة ٌجب أال تحتوي على
محتوى ٌمكن اعتباره تمٌٌزًٌا ،مسٌئًا ،بذٌئاً ،تهدٌداً ،مضاٌقة ،تخوٌفًا أو مزع ًجا ألي شخص آخر.
ٌجب على طالب مدارس تولٌدو العامة االستمرار فً اتباع التوقعات الموضحة فً مدونة قواعد السلوك الخاصة
بـمدارس تولٌدو العامة .عدم االلتزام بالقواعد المنصوص علٌها فً مدونة قواعد السلوك ـمدارس تولٌدو العامة قد
ٌؤدي إلى اإلزالة من اطار الفصل الدراسً االفتراضً لفترة زمنٌة محددة .سٌتم التواصل مع الوالدٌن /األوصٌاء فً
حالة ظهور مشاكل ،سٌتم اقتراح تدخالت للتحسٌن ،و /أو سٌتم تقدٌم بدائل للتعلم لحٌن أن ٌتمكن الطفل من العودة
إلى الفصل الدراسً االفتراضً.

