
دلیل األوصیاء المتعلق بالخصوصیة واألمان 
تلتزم Google بتصمیم منتجات تحمي خصوصیة الطالب والمعلّمین، وتوّفر أفضل وسائل األمان. 

یساعد ذلك المعلمین على إنشاء بیئات تعلیمیة آمنة یمكنھم باستخدامھا تعلیم الطالب ومشاركة معلومات 
حول "الرفاھیة الرقمیة واألمان على اإلنترنت"، كل ذلك مع الحفاظ على اإلنتاجیة والتخصیص والتعاون 

في عملیة التعلیم. 

ما ھي اإلجراءات التي تّتبعھا Google لحمایة خصوصیة طفلي؟
توّفر Google أدوات حمایة وسیاسات خصوصیة تساعد المؤسسات التعلیمیة على التحكم في البیانات. نعرض لك في ما یلي 

كیفیة حمایة خصوصیة طفلك.

الحفاظ على أمان البیانات

تمتلك المؤسسات التعلیمیة بیانات خاصة بھا وتستخدم 
الخوادم وخدمات األنظمة األساسیة اآلمنة التي توّفرھا 

Google والتي تسھِّل على المشرفین عملیة مراقبة أمان 
البیانات وإدارتھ. للتعرف على مزید من المعلومات، انتِقل 

إلى قناة Google for Education على 
.YouTube

الخصوصیة واألمان في الصف الدراسي 
"قانون تمتثل خدمات Google Workspace for Education األساسیة وأجھزة Chromebook للمعاییر الصارمة، بما في ذلك 

 2 (COPPA) "1 و"قانون حمایة خصوصیة األطفال على اإلنترنت (FERPA) "الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة
و"تعھُّد خصوصیة الطالب". تلتزم المؤسسات التعلیمة بتقییم األدوات واختیارھا، وفي بعض الحاالت، یكون علیھا الحصول على 

 Google موافقة أحد الوالَدین أو الوصي على استخدام تلك األدوات. تم نشر مقالة "مركز المساعدة" ھذه لتقدیم معلومات ُمھّمة عن
Workspace for Education ومراجع رئیسیة یمكن للمؤسسات التعلیمیة والمشرفین مشاركتھا مع الوالَدین. بعض ھذه المراجع 

 Google Workspace for و"إشعار خصوصیة "Google for Education الرئیسیة التي نوّفرھا ھي "مركز أمان وخصوصیة
Education" وكتاب تمھیدي عن بعض االختالفات بین خدمات Google Workspace for Education األساسیة واإلضافیة. 

االمتثال للوائح الساریة وأفضل الممارسات المّتبعة في المجال

راجعت المؤسسات المستقلة خدمات Google للتأكد من أّن 
ممارسات حمایة البیانات تلّبي المعاییر المطلوبة وتمتثل للوائح 
ف على مزید من المعلومات، یمكنك  الساریة في المجال. للتعرُّ

مشاھدة ھذا الفیدیو.

توفیر بیئة تعلیم بال إعالنات للطالب

 Google ما ِمن إعالنات یتم عرضھا في خدمات
Workspace األساسیة، وال تجمع Google بیانات 

الطالب في مرحلة التعلیم من الروضة حتى الثانوي 
أو تستخدمھا ألغراض إعالنیة أو إلنشاء ملفات شخصیة 

لإلعالنات. ال یظھر للطالب في مرحلة التعلیم من 
الروضة حتى الثانوي أي إعالنات أثناء البحث على 

لوا الدخول إلى حساباتھم على  Google في حال سجَّ
ف  Google Workspace for Education. للتعرُّ

على مزید من المعلومات، یمكنك مشاھدة ھذا الفیدیو.

حسابات Google ُمدارة بواسطة المؤسسات التعلیمیة

یتم توفیر حسابات منفصلة على Google للطالب من أجل 
استخدامھا لألغراض التعلیمیة. ویتیح ذلك للمؤسسات 
التعلیمیة إمكانیة استخدام إعدادات مناسبة للخصوصیة 

واألمان على اإلنترنت والتي تحمي من تخزین بیانات الطالب 
أو إعادة استخدامھا أو إدارتھا بواسطة جھات خارجیة، خاصًة 

عندما یتعلق األمر بالمعلومات الشخصیة للطالب.

 Google for ف على المزید من المعلومات عن التزام تعرَّ
Education بتوفیر الخصوصیة واألمان.

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/edu/trust/
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


ھل تستخدم جھاز Chromebook أو كمبیوتر محمول في المؤسسة التعلیمیة؟ ما ھي األغراض التي تستخدم ●
ھذا الجھاز من أجلھا؟ 

ما ھو نشاطك المفّضل على اإلنترنت أو على جھاز الكمبیوتر؟ ●

ما ھي المواقع اإللكترونیة أو التطبیقات أو الفیدیوھات التي علّمتك أو حّمستك أو ألھمتك بأفكار جدیدة؟ ●

ما ھو مقدار الوقت الذي تقضیھ في استخدام ھاتفك أو جھاز الكمبیوتر أو جھازك؟ ما ھو مقدار الوقت الذي تقضیھ ●
في المؤسسة التعلیمیة؟ ما ھو مقدار الوقت الذي تقضیھ في المنزل؟ 

كیف تتتّبع مّدة نظرك إلى الشاشة؟ في المؤسسة التعلیمیة؟ وفي المنزل؟ ●

كیف یمكن تحقیق توازن رقمي جید من وجھة نظرك؟●

معلومات حول "الرفاھیة الرقمیة واألمان على اإلنترنت" للطالب 

یمكن العثور على منھج "الرفاھیة الرقمیة واألمان على اإلنترنت" 
في الفصل الدراسي، إال أّن المنزل سیظل دائًما ھو الركیزة 

األساسیة لتعلّم الطفل. للمساھمة في "الرفاھیة الرقمیة واألمان 
على اإلنترنت" ومساعدة الطالب في اكتساب عادات رقمیة 

صحیة، سواًء في المؤسسة التعلیمیة أو المنزل، یمكنك االّطالع 
على منھج "أبطال اإلنترنت" للتعّرف على المزید من المعلومات 
حول األمان الرقمي والعثور على المراجع واألدوات. یوّفر دلیل 
العائلة حول برنامج "أبطال اإلنترنت" للعائالت أدوات ومراجع 

ف على األمان على اإلنترنت والمواطنة الرقمیة في المنزل.  للتعرُّ
ویساعد ھذا الدلیل العائالت على ممارسة عادات رقمیة صحیة 

واستخدامھا في حیاتھم الیومیة.

...في ما یلي بعض المواضیع التي تحفِّزك أنت وطفلك على بدء الحدیث عن التكنولوجیا في المنزل:

تساعد "الرفاھیة الرقمیة" في العثور على طریقة معتدلة الستخدام 
التكنولوجیا بأفضل صورة تناسب الطالب، وتھدف إلى أن یكونوا 

على درایة بمقدار الوقت الذي یقضونھ على اإلنترنت والتحّكم 
فیھ. إّن الحفاظ على الخصوصیة واألمان الشخصیَّین على 

اإلنترنت ال یقّل أھمیة عن الحفاظ علیھما خارج اإلنترنت. أصبح 
من المھم أن یتعّرف األطفال على األمان على اإلنترنت وطریقة 
حمایة معلوماتھم القّیمة والتعّرف على عملیات االحتیال المحتَملة 

ومحاوالت التصّید االحتیالي والحفاظ على سریة معلوماتھم 
الشخصیة. إّن دلیل العائلة حول "الرفاھیة الرقمیة" یساعدك 

في بدء النقاش حول األسئلة التقنیة الصعبة واستخدام أفراد عائلتك 
لوسائل التكنولوجیا.

 Google ف على المزید من المعلومات حول الخصوصیة واألمان في یمكنك التعرُّ
.Chromebook من خالل االنتقال إلى مراكز المساعدة المتعلّقة بخصوصیة
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1 قانون الخصوصیة والحقوق التعلیمیة للعائلة
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https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
http://goo.gl/oM1DUF
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710

