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 مجتمع مدارس ديكالب العزيز،
 

حيث أنهم يكبرون في ظل وجود األجهزة . والعشرين، يستخدم الطالب التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضىفي القرن الحادي 

ونظًرا لكون وسائل التواصل االجتماعي وسيلة . المحمولة في متناول أيديهم، وقد أصبح اإلنترنت ساحة للتفاعل االجتماعي

أصبح من الواجب علينا تطبيق ممارسات آمنة للتواصل على فورية وسهلة وشائعة لمشاركة المعلومات في وقتنا الحالي، 

 .الشبكات االجتماعية

توجيهات للطالب والموظفين فيما يخص استخدام وسائل التواصل االجتماعي ( DCSD)تقدم الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب 

 .داخل الفصول الدراسية وخارجها

ة ديكالب سياسة رسمية لالستخدام المقبول لإلنترنت، الموجودة في موقع وفي الوقت الذي يزود فيه مجلس التعليم بمقاطع

eBoard  علىDekalb.k12.ga.usانظر توجيهاتنا . ، فإن توجيهاتنا تقدم مرجعًا سريعًا لقواعد السلوك اآلمنة عبر اإلنترنت

 .http://www.dekalb.k12.ga.us/communicationsعلى اإلنترنت على 

 

ونظًرا لتغير التكنولوجيا تغيًرا سريعًا . االتصال والتعاون والتعلم والمشاركة في البيئات الرقمية أمًرا مقرًرا وثابتًايعد كل من 

للغاية، يتحتم على أفراد مجتمعنا أن يعملوا سويًا لتعليم الطالب كيفية االتصال بمنصات وسائل التواصل االجتماعي على 

جيهات، ستقدم الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب أنشطة وموارد لدعم وسائل التواصل وعالوة على هذه التو .نحو مسؤول

 .االجتماعي، والتي تعد طريقة أخرى ذات أهمية للتواصل ليظل مجتمعنا على معرفة ودراية

 .لنبقى على تواصل بمسؤولية

 
 

 مع خالص التقدير،
 
 

 R. Stephen Green. د

 المشرف
 بمقاطعة ديكالبالدائرة التعليمية 
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 المقدمة
  تعمل الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب بجد لتزويد الطالب بإمكانية الحصول على تعليم يساهم في إعدادهم للنجاح في مجتمع

وبناء على ذلك، فمن األهمية أن نتذكر أن وسائل التواصل  .عالمي يستخدم تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين

 .ان أساسيان لحياتنا اليومية التي علينا أن نفهمها ونستخدمها بشكل مسؤولاالجتماعي واالتصاالت الرقمية مفتاح

  تقدم هذه الوثيقة، توجيهات وسائل التواصل االجتماعي للطالب، والتي تشتمل على سياسة وسائل التواصل

االجتماعي بقدر من االجتماعي للدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب، معلومات حول كيفية استخدام وسائل التواصل 

 :المسؤولية في المدرسة وفي المنزل من خالل

 تقديم توصيات للتواصل المالئم عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 مشاركة أفكار حول كيفية إنشاء صورة رقمية صحية 

 
  توضيح إجراءات حول كيفية حماية نفسك أثناء استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 .بإيجاز

 هذه الوثيقة بما يتفق مع سياسة االستخدام المقبول لإلنترنت والسالمة للدائرة التعليمية بمقاطعة  ينبغي استعراض

 https://eboard.eboardsolutions.com/ePolicy/Policy: انقر هنا لالستعراض. ديكالب
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 معرفة -وسائل التواصل االجتماعي 

 
 قنوات مجمعة لالتصاالت عبر اإلنترنت مخصصة للمساهمات  وسائل التواصل االجتماعي هي

تعد وسائل التواصل . والتفاعالت ومشاركات المحتوى وحاالت التعاون القائمة على المجتمع

أمًرا ذا أهمية، وذلك لما تقدمه أدوات وسائل ( DCSD)االجتماعي بالدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب 

استثنائية ودعم التصاالت ذات فعالية عن طريق المساعدة في توسيع التواصل االجتماعي من شفافية 

 .نطاق الوصول وتعزيز المشاركة ورفع إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة خارجيًا وداخليًا

 تشتمل بعض أمثلة استخدامات وسائل التواصل االجتماعي على: 

 
 الهامة التدوين حول الموسيقى أو الرياضة أو األحداث الجارية. 

 
  نشر تحديثات على صفحةFacebook  أوTwitter الخاصة بك. 

 
  المشاركة في مجموعةEdmodo المنشأة من قبل المعلمين. 

 
  استخدام موقعYouTube للعمل على مشروع بالفصل الدراسي. 

 
 
 
 

 قم بتأسيس صورة رقمية تعكس أفضل ما في شخصيتك

 اجعل صورتك على اإلنترنت تعكس شخصيتك. 

تتشكل االنطباعات حولك أو حول سمعتك على اإلنترنت عندما تنشر شيئًا على المدونات أو تقوم بتحميل مقاطع فيديو 

بغض النظر عن ماهية األفعال التي تقوم بها على اإلنترنت، . أو صور أو حتى عندما تترك تعليقًا على مواقع الويب

ومن ثم، خذ مزيدًا من الحذر حول ما . حتى إذا ضغطت على حذفتذكر أن ما تقوم بمشاركته قد يترك سجاًل دائًما 

 .تقوم بمشاركته على اإلنترنت ومع من تشارك المحتويات

هل تعلم أن العديد من أصحاب األعمال والكليات تبحث في وسائل التواصل االجتماعي عندما تتخذ قرارات التوظيف 

قد يقربك منشور . م بنشره على اإلنترنت يمكن أن يحدد من تكونأو قبول طلبات التقديم؟ في العالم الرقمي، ما تقو

هذه بعض األمثلة حول كيف . يضعك في منصب كبير في الشركة التي وقع عليها اختيارك أوبسيط من التخرج 

 :يمكنك استخدام وسائل التواصل االجتماعي لصالحك

 بدء مدونة حول أهم األخبار 

 
 لمقاالتتقديم آراء وتعليقات ثاقبة حول ا 

 
 نشر سيرة ذاتية على اإلنترنت وسابقة أعمال مهنية 
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 أن تكون شخًصا يمكن االعتماد عليه 

لهذا السبب من المهم أن تكون مسؤوالً عن المحتوى . على اإلنترنت IPيمكن تحديد هويتك دوًما من خالل عنوان 

انشر المعلومات الدقيقة فقط . زل أو بالمدرسةالذي تقوم بنشره في جميع بيئات وسائل التواصل االجتماعي سواًء بالمن

 .وتحل بالمسؤولية تجاه ما تقوله

 األسر كشركاء بوسائل التواصل االجتماعي 

تقبل اقتراحات والديك فيما يخص المعلومات التي . والداك مسؤوالن عما تقوم به على اإلنترنت عندما تكون قاصًرا

شاركتها بشكل علني، وذلك حتى عندما ال يكون والداك على معرفة ينبغي أن تظل خاصة والمعلومات التي يمكن م

من الطرق الجيدة لحماية نفسك على اإلنترنت أن تقوم بمشاركة كلمات المرور . بوسائل التواصل االجتماعي

 .أو أفراد أسرتك الذين تثق بهم/وحسابات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بك مع والديك و

 عند النشر ومراعاة المتابعينتحمل المسؤولية 
 قد ينظر إلى وسائل التواصل االجتماعي المستخدمة أكاديميًا على أنها امتداد لفصلك الدراسي 

 
ستستخدم وسائل التواصل االجتماعي في بعض األحيان ألداء مهام الفصل الدراسي وستطبق نفس قواعد الصف 

على سبيل المثال، إذا كنت ال تستهزأ بزميل . يقها في المدرسةالدراسي على اإلنترنت على نفس النحو التي يتم تطب

ال تعرض محتوى لجمهور لم يكن مقصودًا . الفصل الدراسي في المدرسة، فينبغي أال تقوم بذلك على اإلنترنت

 .باألساس، ما لم يعطك المعلم إذًنا بذلك

 اظهر أفضل صورة لك في كل األوقات 
 

قد يعتقد الناس في بعض . إنه يشبه تماًما التواصل المباشر. انطباًعا باالستقاللية، لكن ال تنخدعقد يعطي العالم الرقمي 

. األحيان أنك غير مسؤول عن ما تشاركه عبر اإلنترنت، لكنك مسؤول دائًما عما تقوله على اإلنترنت أو وجًها لوجه

 .تصرفاتك عبر اإلنترنت ويراقبها اظهر أفضل صورة لك في كل األوقات وافترض أن هناك شخص ما يشاهد
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 فكر قبل أن تنشر 
 

تذكر أنه ال ينصح بالنشر . في كثير من األحيان يكون قد فات األوان للتراجع عن المحتوى الذي قد قرأه اآلخرون

تذكر أن المنشورات على . خذ وقتًا لتهدأ وابتعد عن الجهاز الذي تستخدمه وفكر قبل أن تنشر. أثناء االنفعال العاطفي

 ".هل هذا منشور يمكن أن أتقبله"سل نفسك دائًما . اإلنترنت ال يمكن حذفها بالكامل سواًء كنت نادًما على نشرها أو ال

 
 

 
 
 

 

 لكل فعل على اإلنترنت نتيجته
 الحماية على اإلنترنت 

 
أن تحمي بها نفسك هي الحفاظ على خصوصية كلمات من بين الطرق التي يمكنك . احم نفسك على اإلنترنت طوال الوقت

وال يمكن النظر إلى فكرة مشاركة كلمات المرور مع األصدقاء بغض النظر عن مدى قربهم لك على أنها .  المرور الخاصة بك

يمنع  على سبيل المثال، إذا قمت بمشاركة كلمة المرور الخاصة بك مع صديق على قصاصة ورق، فال يوجد ضمان. فكرة جيدة

ينبغي عليك أيًضا أن تتأكد أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها أو . هذه القصاصة من الضياع أو أن تكون مرئية لشخص آخر

وباإلضافة إلى ذلك، ال تقبل طلبات الصداقة إال من األشخاص .  مواقع الويب التي تزورها ال تقوم بحفظ كلمات المرور تلقائيًا

هناك منشور ما تشعر تجاهه بعدم االرتياح، فقم بإلغاء الصداقة مع صاحب المنشور أو قم باإلبالغ عن الذين تعرفهم وإذا كان 

يحق لك أن تتفاعل على اإلنترنت مع أشخاص لم تقابلهم من قبل بشكل مباشر، لكن ينبغي دوًما أن . المنشور إذا لزم األمر

 .تتوخى الحذر

مثل محل إقامتك ورقم الضمان االجتماعي ومكان سكنك في اإلجازة، أن تكون كاشفة يمكن للتفاصيل الشخصية المحددة للهوية، 

 .قد يكون نشر الصور الفوتوغرافية لإلجازة، على سبيل المثال، أكثر مالئمة بعد الرجوع منها. للغاية ومضرة لهويتك
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 وسائل التواصل االجتماعي واالستخدام الشخصي 
 

قد تكون وسائل التواصل االجتماعي في بعض األوقات شخصية، كما . ت مختلفة لوسائل التواصل االجتماعيتوجد استخداما

عندما تصبح وسائل التواصل االجتماعي مصدًرا للعطلة، حتى إذا تم نشر المنشورات . تستخدم أحيانًا للتعليم المرتبط بالمدرسة

ويمكن اتخاذ إجراء تأديبي مثل عقد مؤتمر معولي األمر أو الفصل من في الوقت الشخصي، فقد تضطر المدرسة إلى المشاركة 

وفي حقيقة األمر، ال يوجد حق للخصوصية عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي المرتبطة . المدرسة بشكل مؤقت

مدونة سلوك الطالب  لتجنب وقوع مخالفات من هذه النوع، راجع. يحق للمدرسة مراجعة ما تقوم بنشره في أي وقت.  بالمدرسة

انظر هنا مدونة سلوك الطالب . التي تحظر السلوك السيء واالتصاالت الرقمية غير المالئمة أيًضا

conduct-student-of-relations/code -http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/student. 

 

 اضبط إعدادات الخصوصية حسب الحاجة 
 

قد تقوم بعض . مختلفة للخصوصية بناًء على منصات وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمهاتوجد إعدادات افتراضية 

لذا، من المهم دائًما متابعة التغييرات التي يقوم بها مزودو . المنصات مع مرور الوقت بتغيير تلك اإلعدادات دون توضيح األمر

وقد . ييد إمكانية الوصول لألشخاص الذين يمكنهم رؤية منشوراتكوباإلضافة إلى ما سبق، يمكنك تق. وسائل التواصل االجتماعي

تقرر أن تكون بعض منشوراتك سرية مثل المنشورات الخاصة بدرجات الصف أو اختيار الكلية أو المنشورات العامة مثل 

ائل التواصل االجتماعي، تذكر أن إعدادات الخصوصية يتم ضبطها تلقائيًا من قبل مزودي وس.  المباريات الملغاة بسبب األمطار

 .والتي يتم التحكم من خاللها فيمن يمكنهم رؤية منشوراتك

 
 

 أخذ المضايقات اإللكترونية على محمل الجد 
 وضع الحدود الفاصلة 

 
قد يكون هناك . تحدث المضايقات اإللكترونية عندما يضايق األطفال بعضهم بعًضا من خالل التكنولوجيا اإللكترونية

فاألمر الذي تعده معاكسة بريئة، يمكن أن يكون مؤذيًا . ا عندما يتعلق األمر بالمضايقات اإللكترونيةخيًطا رفيعً 

 :تشمل المضايقات اإللكترونية. ألشخاص آخرين

 

 تخويف األشخاص أو تهديدهم 

 التهديدات ضد ممتلكات المدرسة أو الممتلكات المتعلقة بشخص ما 

  لشخص آخر إلرسال رسائل أو صور غير استخدام اسم مستخدم أو كلمة مرور
 مالئمة

 إنشاء ملفات تعريف مزيفة ألشخاص آخرين 

 إنشاء مواقع ويب إلحراج شخص آخر أو تهديده أو عزله اجتماعيًا 

 تداول صور أو مقاطع فيديو مهينة 

 إرسال رسائل نصية مهينة 

 اختالق شائعات ونشر معلومات خاطئة عن األشخاص 
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صول على مزيد من المعلومات حول المضايقات اإللكترونية ووضع حدود فاصلة بين استخدام المنصات الرقمية للح

http://www.dekalb.k12.ga.us/bullying- وبين إساءة استخدامها، يرجى الذهاب إلى 

, resources -awareness/index/additional

lying/teasing.pdfhttp://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bul ،

 ./ http://cyberbullying.us/resources/teens، و /http://cyberbullying.usو

 

 اإلبالغ عن المضايقات اإللكترونية 
 

الوصي /إذا كنت ترى أنك أو شخص آخر تعرفه يتعرض لمضايقة إلكترونية، فقم باإلبالغ عن السلوك بإخبار الوالد

ال تقم بالرد . 911وفي حالة أنك اشتبهت بخطر فوري، اتصل بـ . بالغ محل ثقةأو عضو عامل بالمدرسة أو شخص 

هذه بعض . أو الثأر، وخطط للمستقبل بحيث ال تقدم على خرق أي قواعد يكون نتيجتها الخضوع للتأديب

االستراتيجيات اإلضافية للسالمة على اإلنترنت لطالب الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب 

 ،rbullying.us/report/http://cybe

 -for-strategies-safety-http://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/internet

students.pdf  وhttp://www.dekalb.k12.ga.us/www/documents/bullying/cyberbullying. 

 

 قم بتبني خطة 
 

ال تقم أبدًا باالستجابة لسلوك عدائي . خطة جاهزةفي حالة واجهت مضايقة إلكترونية، فمن الجيد أن يكون لديك 

لمزيد من المعلومات . على اإلنترنت، واحفظ جميع الرسائل التي يمكن استخدامها كدليل عند اإلبالغ عن سلوك

 ./ http://cyberbullying.us/resources/teensبشأن اإلبالغ عن المضايقات اإللكترونية، يرجى زيارة
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 التزم بالتوجيهات
 راجع السياسة 

 
بينما يقصد من هذه التوجيهات مساعدة الطالب على تأسيس تواجد صحي بوسائل التواصل االجتماعي على 

سياسة )اإلنترنت، من المهم مراجعة توجيهات النشر عبر مواقع الويب ووسائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت 

//eboard.eboardsolutions.com/ePolicyIFBGBhttps:IFBGB)  

 

تعد هذه الوثيقة مجرد توصيات عامة، وال تغطي كافة مواقف وسائل التواصل االجتماعي : يرجى مالحظة

 انظر أيًضا سياسة وسائل التواصل االجتماعي للموظفين. المحتملة

#STAYCONNECTEDRESPONSIBLY 

   /DeKalbCountySchoolDistrict 

@dekalbschools    

   @1dekalbschools 

   @dekalbschools 

 قم بتنزيل تطبيق المقاطعة المجاني على الجوال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dekalb.k12.ga.us 
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