
  

 

 

 االنترنت على السالمة سياسة

 
 وحماية لرعاية متكامل نظام بتطبيق الرسالة األمريكية الدولية  مدرسة إدارة تلتزم

 الهيئة مع المشترك العمل خالل ذلك من و االلكتروني االمن و الدعم وتقديم الطلبة

 حول بةوالطل األمور وأولياء المعلمين لدى الوعي مستوى لرفع اإلدارية و التعليمية

 رصد و بمتابعة المدرسة تقوم حيث ، االنترنت على السالمة في اإلجراءات الوقاية

 المناسبة الحلول المعلومات وإيجاد وجمع بهم المتعلقة البالغات و المشكالت جميع

 في أساسي شريك باعتبارهم االمور أولياء مع التواصل و المشكالت تلك مع للتعامل

 .الب االمنة للط البيئة توفير

 

 االنترنت على السالمة لسياسة العامة األهداف

 .الرقمي االمن ثقافة نشر•

 .مبكرة سن منذ أطفالنا في الرقمية الحياة وجودة السالمة مفاهيم ترسيخ•

 .اآلمن االلكتروني االستخدام على الطلبة و المعلمين تأهيل•

   االنترنت مخاطر من الطلبة حماية•

 .منها الحد و الرقمية الفاتالمخ و السلوكيات ضبط• 

 نفوس في اإليجابية الرقمية المواطنة وسلوكيات والتسامح االحترام قيم غرس•

 .الطلبة
 

 

 

 

 

 



  

 

Online safety policy 

 
RAIS is committed to implementing an integrated system for the care and 

protection of students and providing Cyber security accordingly  with all the 

educational and administrative staff to raise awareness among teachers, 

parents and students about preventive measures in cyber safety, as the school 

follows up and monitors All problems and reports related to them, gathering 

information, finding appropriate solutions to deal with those problems, and 

communicating with parents, as they are an essential partner in providing a safe 

environment for students. 

 

General goals of online safety policy 
• Disseminating the culture of digital security. 

 Instilling the concepts of safety and digital quality of life in our children from an 

early age. 

• Qualifying teachers and students on safe electronic use. 

• Protecting students from the dangers of the Internet 

• Control of digital behaviors and violations and reduce them. 

Inculcating the values of respect, tolerance, and positive digital citizenship 

behaviors in students. 

 

 

 

 

 



  

 

 :   Digital content management الرقمي المحتوى إدارة

 الموظفون
 والموثوقة. اآلمنة الروابط و التعليمية مصادرال استخدام

 التعليمية للعملية المفيدة و الهادفة التعليمة الرقمية المحتويات استخدام و نشر

 معتمدة تعليمية ووسائط رقمية بموارد التعليمية المناهج دعم

 التعليمية المنصات عبر مخالف محتوى أي تداول عن التبليغ

 

The staff 

Use of educational resources and safe and reliable links. 

Disseminating and using digital educational content that 

is meaningful and useful to the educational process. 

Support educational curricula with digital resources and 

accredited educational media. 

Reporting the circulation of any violating content through 

educational platforms. 

 االمور أولياء
 الموثوقة و اآلمنة الروابط و التعليمية استخدام المصادر

 للعملية المفيدة و الهادفة التعليمة الرقمية المحتويات الستخدام الطالب متابعة و توجيه

 التعليمية

 االخرين قبل من التعليمية المنصات في مخالف محتوى أي تداول عن التبليغ

Parents 

Use of educational resources and safe and reliable links. 

Directing and following up the student to use the educational 

digital contents that are meaningful and beneficial to the 

educational process. 

Reporting the circulation of any violating content on educational 

platforms by others. 

 



  

 

 الطلبة
 والموثوقة اآلمنة الروابط و التعليمية المصادر استخدام

 التعليمية للعملية المفيدة و لهادفةا التعليمة الرقمية المحتويات استخدام و نشر

 أو الزمالء قبل من التعليمية المنصات في مخالف محتوى أي تداول عن التبليغ

 الخارجية المصادر

Students 

Use of educational resources and safe and reliable links. 

Disseminating and using digital educational content that is 

meaningful and useful to the educational process. 

Reporting the circulation of any violating content on educational 

platforms by colleagues or external sources. 
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