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اآلباء األعزاء ومقدمي الرعایة

مراقبة السلوك - مشكلة الجمیع

الكثیر لنتعامل معھ، ولكننا جمیعااألحیان تحدیا للغایة ألطفالنا.ونحن كبالغین كان لدینالألسف العامین الدراسیین الماضیین قد توقفت وفي بعض
والعقلیة التي أعرف أنھاحاالت قلیلة أظھر ھذا نفسھ من خالل قضایا الصحة البدنیةندرك تماما بالطبع أن الوباء قد أثر على أطفالنا أیضا.في
من الحیاة ، والتعامل معالتأثیر أقل وضوحا. وقد یعني ذلك التكیف مع نمط مختلفأثرت على البعض في مجتمعنا.ولكن بالنسبة للكثیرین كان

تعاملوا بشكل جید وقاموا، ومن الواضح أن تعتاد على التعلم عبر اإلنترنت.لقدكمیات محدودة من الوقت مع األصدقاء أو الوقت خارج المنزل
تحتاج إلى تسلیط الضوء علیھا ومعالجتھا.بھذه التعدیالت، واألطفال مرنون، ولكن ھناك مخاوف كامنة

مشكلة في مدارسنا وأود أنجدا، على الرغم من انتشارھما على نطاق واسع، وھما اآلنوأود أن یقدم دعم الوالدین لمعالجة مسألتین محددتین
أعالجھما.

● المدرسةفيالئقةغیرلغة
● فيمالئمةغیربحثعملیات Google

معھا ولھا عواقب. فيأي تلمیذ أو یستخدم لغة مھینة في المدرسة.ولن یتم التسامحأوال، استخدام لغة غیر الئقة. ومن غیر المقبول أن یقسم
التي یقضیھا األطفال فيكانت علیھ قبل اإلغالق.نحن قلقون من أن الفترات الطویلةالمدرسة من الواضح أن ھذه المسألة أسوأ بشكل ملحوظ مما

أنیعنياألخرىالبثوخدماتNetflixوYouTubeإلىالوصولمنتمكنواقدمعظمھموكانالترفیھإلىاألطفالیحتاجحیث،المنزل
الذین یتابعھم األطفال ال یتحدثونالعرضیة أمرا طبیعیا.العدید من النجوم على االنترنتأطفالنا یرون اآلن استخدام كلمات القسم والعامیة والشتائم

بعضھم البعض وفي بعض، وأصبح من المقلق للغایة سماع كیف یتحدث األطفال معبالطریقة التي یجب أن یفعلھا مقدم برامج األطفال التلفزیونیة
معھم. ھل ھو بخیر؟ تقدمالمواد المناسبة للعمر، والتحقق مما یشاھدونھ.شاھدهالحاالت الكبار في المدرسة.یرجى قصر عرض أطفالك على

المشاھدة السابقة ... ماذا یشاھد أطفالك؟خدمات البث اقتراحات لألشخاص لمشاھدتھا استنادا إلى

بما في ذلك الوقاحة مع الموظفین.یرجى العلم أنھ لن یتم التسامح مع حوادث اللغة غیر المالئمة،

لتطویر التعلم عبر اإلنترنتوفرت شبكة اإلنترنت التعلیم خالل الجائحة.لقد حقق عملناثانیا ، االستخدام غیر المناسب لعملیات البحث جوجل.
ھو انعكاس للعالم... كلمنھجنا الدراسي نجاحا كبیرا.ولكن كما یعلم الجمیع اإلنترنتاإلغالق واآلن لتضمین التعلم المختلط فيخالل عملیات

وأجھزةالمحمولةالكمبیوتروأجھزةالكمبیوترأجھزةجمیعلدیناE-safeاإللكترونيالمراقبةنظامما.یتتبعمكانفيھناكوسيءجیدشيء
chromebookقائدبوصفھاآلخرین.وأنني،الكباروالزمالءلنفسيالقلقیسبببحثأيعلىعالمةوضعاالتحاد.یتمنطاقفيالمسجلة

واالستخدام المناسبدعم لنا من خالل التحدث مع أطفالك حول سالمة اإلنترنتالصون المعین، أضمن متابعة حتى أصغر الشواغل.ولذلك یرجى
متابعة ذلك.إذا ذھبوا إلى أبعدعلى سبیل المزاح یتم اإلبالغ عنھا من قبل النظام وسیتملعملیات البحث على اإلنترنت.حتى لو بحثوا عن كلمة وقحة

بالوالدین إذا كان طفلك، وحظرھا على الفور ، ولكن ھناك عواقب لذلك وسیتم االتصالمن ذلك وبحثوا عن مواقع غیر مناسبة سیتم الكشف عنھا
.مسؤوال

المالئم لإلنترنت في المدرسة.یرجى العلم أنھ لن یتم التسامح مع حوادث االستخدام غیر

الھامة.وأود أن أشكركم على دعمكم الكامل والقاطع لھذه المسألة
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