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القسم األول: المقدمة

الغرض من ھذه السیاسة ھو تحدید السیاسة اإلعالمیة لـ "المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر" ومجتمع اآلباء والطالب والمدرسین والموظفین. تحدد
السیاسة المبادئ التوجیھیة لالستخدام المقبول لوسائل اإلعالم التقلیدیة واالجتماعیة من قبل المجتمع المدرسي. یجب على جمیع أعضاء مجتمع المدرسة

قراءة ھذه الوثیقة بعنایة وأن یكونوا على درایة كاملة بمحتویاتھا وإرشاداتھا. كجزء من عملیة التسجیل وإعادة التسجیل السنویة ، سُیطلب من اآلباء /
لآلباء.Powerschoolبوابةعبر،أطفالھمعننیابةاألولالملحقفياإلعالمیةالموافقةنموذجعلىوالتوقیعالسیاسةقراءةجمیًعااألوصیاء

ما ھي وسائل التواصل االجتماعي؟
وTwitterوYouTubeوInstagramوFacebookالمثالسبیلعلىاالجتماعیةالشبكاتمنصاتإلىاالجتماعيالتواصلوسائلتشیر

LinkedIn.

ھل تنطبق ھذه السیاسة على وسائل التواصل االجتماعي فقط؟ ماذا عن اإلعالم التقلیدي؟
في حین أن وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعیة ھي اآلن أكثر أشكال الوسائط شیوًعا في العالم ، فإن نفس اإلرشادات تنطبق على

الوسائط التقلیدیة مثل المطبوعات والبث (التلفزیون والرادیو) واللوحات اإلعالنیة الخارجیة والالفتات.

American"فياالجتماعيالتواصلوسائلنستخدملماذا International School in Egypt؟"
نتواصل بھا ونحصل على المعلومات عبر اإلنترنت ، قد تستخدم أقسام المدرسة أدوات الوسائللمعالجة المشھد سریع التغیر لإلنترنت والطریقة التي

AIS"تشجع،االقتضاءعندأوسع.خارجيجمھورومعمدرستنامجتمعمعللتفاعلاالجتماعیة Egypt"لتعزیزاالجتماعيالتواصلوسائلاستخدام
مھمة ورؤیة المدرسة ومھام أقسامھا. عالوة على ذلك ، للمدرسة مصلحة كبیرة في تحدید ما یتم نقلھ نیابة عنھا على مواقع التواصل االجتماعي.

ماذا نشارك ولماذا؟
من وقت آلخر ، قد تنشر "المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر" أعمال الطالب وصور الطالب والموظفین المشاركین في األنشطة التعلیمیة والالصفیة ،

ألغراض التعلم واالتصاالت والعالقات العامة. تشمل ھذه المواد ، على سبیل المثال ، أنشطة الفصل الدراسي أو الفصول الدراسیة عبر اإلنترنت أو
األحداث المدرسیة أو الحفالت الموسیقیة أو المسرحیات أو الریاضة والتدریب أو الرحالت المدرسیة أو األنشطة اإلقلیمیة أو الشھادات العامة. قد نلتقط

صوًرا للطالب وأعضاء ھیئة التدریس والموظفین لمشاركة كل ما تقدمھ "المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر". قد نستخدم ھذه الصور للترویج لمدرستنا
عبر شاشات العرض المدرسیة والمنشورات المطبوعة والموقع اإللكتروني للمدرسة ومنصات الوسائط االجتماعیة والمقاالت الصحفیة واللوحات

اإلعالنیة والقنوات الترویجیة األخرى.

الخدماتومقدمياإلعالموسائلقبلمن"AIS"زیارةأیًضایمكن،آلخروقتمن،نقدمھاالتيوالمبادراتوالبرامجلمدرستناالفریدةللطبیعةنظًرا
الخارجیین الذین قد یلتقطون صوًرا أو لقطات فیدیو لحدث رفیع المستوى. قد یظھر الطالب في ھذه الصور ، وقد یتم أحیاًنا نشر الصور في الصحف

المحلیة أو الوطنیة و / أو مواقع الویب المعتمدة.

Esolلتابعةكمدرسة Education،لـیجوز"AIS Egypt"اإلداریةمنظمتنامعالموادمشاركةأیًضا،Esol Education،والمدارس
American"فيالمدرسیةوالحیاةممارساتناأفضللتعزیز-األوسعالمدارسشبكةداخلالشقیقة International School in Egypt"و

"Esol Educationالمدرسةلـأعمقفھًماالمشاھدینإعطاءأجلمنالالصفیةواألنشطةوالمناھجاألكادیميالتعلمذلكیشملقدأشكالھ."بجمیع"
األمریكیة الدولیة في مصر" وكل ما یأتي معھا.

أین نشارك المعلومات؟
American"بواسطةنشرهأو/والمحتوىاستخدامیمكن International School in Egypt"وEsol Educationوالشركات
Esolمدارسمجموعةفياألعضاءوالمدارسلھاالتابعة Education.یشمل:ھذا

المنشورات الداخلیة
النشرات اإلخباریة للمدرسة●
التقاریر والمقاالت●
العروض التقدیمیة●
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"المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر" على شبكة اإلنترنت و / أو تطبیقات الھاتف المحمول التي یمكن الوصول إلیھا وعرضھا●
من قبل مجتمع "المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر" فقط

● الكتاب السنوي المدرسي

المنشورات الخارجیة
موقع المدرسة الرسمي●
Esolلـالرسميالموقع● Education
American"االجتماعيالتواصلشبكات● International School in Egypt")المثالسبیلعلى

FacebookوInstagramوTwitterوYouTubeوLinkedIn(
الصحف والمقاالت المحلیة●
اإلخباریة والكتیبات وما إلى ذلكالمنشورات المطبوعة والمواد الترویجیة ، مثل النشرات●
الخارجیة و / أو الرقمیةمنصات اإلعالن ، مثل الالفتات واللوحات اإلعالنیة●

Esolإلىالمطبوعةالموادبنقلمصر"فيالدولیةاألمریكیة"المدرسةتقومقد Educationوإعدادھاالموادلمعالجةآخرینخدمةمقدميإلىأو
للمطبوعات النھائیة على وجھ التحدید لألغراض المحددة في نموذج الموافقة ھذا.

ھل تغطي ھذه السیاسة الشركاء الزائرین؟

من وقت آلخر ، سیزور شركاء التعلیم الخارجیون المدرسة وقد یطلبون تغطیة بالصور / الفیدیو لزیارتھم ومحادثاتھم وعروضھم التقدیمیة و / أو ردود
فعل الطالب. یجب أن یتأكد المدرسون / المسؤولون الذین ینسقون ھذه الزیارات من أن الشركاء یقدمون نموذج الموافقة اإلعالمیة الخاصة بھم ألولیاء

األمور للتوقیع علیھا ، أو قد یطلبون النموذج القیاسي.
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القسم الثاني: حمایة الطفل والخصوصیة والسالمة الرقمیة

تدافع المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر عن المواطنة الرقمیة اآلمنة ، بما في ذلك حمایة خصوصیة أطفالنا عبر اإلنترنت ومساعدتھم في الحفاظ على
حمایةبصمة رقمیة مسؤولة في ھذا الصدد ، نلتزم باإلرشادات التالیة حول حمایة الطفل عبر اإلنترنت من قبل الیونیسف وكذلك سیاسة المدرسة الخاصة

.مصر العربیةقانون الطفل لجمھوریةفيةو نسترشد باألحكام الواردالطفل

دمج اعتبارات حقوق الطفل في جمیع سیاسات الشركة وعملیات اإلدارة المناسبة.1
تطویر عملیات قیاسیة لمعالجة المواد غیر المالئمة.2
إنشاء بیئة آمنة ومناسبة للعمر عبر اإلنترنت.3
تثقیف األطفال واآلباء والمعلمین حول سالمة األطفال واستخدامھم المسؤول للتكنولوجیا.4
تعزیز التكنولوجیا الرقمیة كأسلوب لمزید من المشاركة المدنیة.5
یجب أن تكون المصالح الفضلى للطفل وحمایتھ / لھا االعتبار األساسي في جمیع القرارات واإلجراءات.6

إنشاء تواجد صحي وآمن لطالبنا عبر اإلنترنت

یمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي من أجل الخیر: لمشاركة أفضل الممارسات ، وتوفیر جمھور حقیقي لعمل الطالب ، وتنمیة المواطنة الرقمیة
بین طالبھم ، وبناء مجتمعات مدرسیة أكثر ارتباًطا. لكي یكونوا مواطنین رقمیین مسؤولین ، یحتاج طالبنا إلى معلمین یصممون استخداًما إیجابًیا ومبدًعا

ومسؤوًال لوسائل التواصل االجتماعي. وتحقیقا لھذه الغایة ، فإن "المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر" مخصصة لـ:

وضع سیاسات شفافة لوسائل التواصل االجتماعي وإیصالھا إلى مجتمعنا بأكملھ..1
استخدام نموذج موافقة / انسحاب الوالدین..2
حمایة معلومات التعریف الشخصیة للطالب وسریتھا. یتضمن ذلك إزالة أو طمس معلومات التعریف مثل أسماء الطالب الفردیة على التعلیقات.3

الالحقة والشھادات وعالمات األسماء والكتابة الیدویة والموقع عند نشرھا على األنظمة األساسیة العامة..
حمایة المعلومات مثل الدرجات أو التقییمات أو أي جزء من السجل التعلیمي للطالب..4
تسھیل المناقشة الصفیة حول النشر على وسائل التواصل االجتماعي..5
تعزیز المواطنة الرقمیة اآلمنة..6
استخدام أنظمة إدارة التعلم الخاصة بنا لمشاركة عمل الفصل المكثف في منتدى خاص یمكن لآلباء فقط الوصول إلیھ..7

Common Sense Education® نشرتھاالتيالتوجیھیةالمبادئمنمقتبس

https://docs.google.com/document/d/1P9lkksUE49_6pJjfR6UnkHeJcCUbO8kh/edit?usp=sharing&ouid=117305012584931029353&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1P9lkksUE49_6pJjfR6UnkHeJcCUbO8kh/edit?usp=sharing&ouid=117305012584931029353&rtpof=true&sd=true
http://www.nccm-egypt.org/e7/e2498/e2691/infoboxContent2692/ChildLawno126english_eng.pdf
https://www.commonsense.org/education/articles/protecting-student-privacy-on-social-media-dos-and-donts-for-teachers
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القسم الثالث: اإلرشادات الخاصة بنشر وسائل التواصل االجتماعي في مصر

AIS"تشجع Egypt"للتعلمإیجابًیااالجتماعيالتواصللوسائلالمسؤولاالستخدامیكونأنیمكناالجتماعي.التواصللوسائلالمسؤولاالستخدام
AIS"مجتمعوتماسكوالتعلیم Egypt."مجتمعفيعضوأيقبلمنالتوجیھیةالمبادئھذهاعتمادیجب"AIS Egypt"المدرسةتمثیلفيیرغب

أو النشر عنھا عبر اإلنترنت.

التالیة:المبادئمجتمعناأعضاءیتبعأنالمتوقعمن،االجتماعيالتواصلوسائلاستخدامعند.1
ترشیح منشئي المحتوى الذین أظھروا حكًما سلیًما واتخاذ قرارات مسؤولة ، وتأكد من أنھم ینشرون محتوى یعكس قیم المجتمع●

المدرسي ، ویعزز سمعة المدرسة ، ویحترم حساسیات الجمھور..
إعطاء األولویة لسالمة األطفال قبل كل شيء آخر●
ال یجوز ألعضاء ھیئة التدریس والموظفین والمتطوعین الذین یستخدمون أي شكل من أشكال االتصاالت عبر اإلنترنت بما في ذلك●

وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع القصر القیام بذلك إال لألنشطة التي تنطوي على أعمال مدرسیة.
التركیز على التواصل واالحتفال برسالة مدرستنا ورؤیتھا وركائزھا والقیم األساسیة والعروض التعلیمیة●
احترام حقوق وسریة اآلخرین●
ال تنتحل شخصیة شخص آخر أو تمثلھ بشكل خاطئ●
ال تنمر أو تخویف أو اساءة أو مضایقة أو استخدام لغة مسیئة تجاه اآلخرین.●
عدم اإلدالء بتعلیقات تشھیریة●
الینشر محتوى یحض على الكراھیة أو التھدید أو إباحي أو یحرض على العنف ضد اآلخرین●
عضو من المجتمع المدرسيأيالمدرسة األمریكیة الدولیة في مصر أوال یضر بسمعة●
)25المادةإلىالرجوع(یرجىاإلنترنتعبراإلعالموسائلبلوائحالمصریةالحكومةبلوائحالتامااللتزام●

المدرجةالتوجیھیةالمبادئالطالبیفھمحتىاالجتماعيالتواصللوسائلالمناسباالستخدامحولالطالبمعالتواصلاألوصیاءأواآلباءعلىیجب.2
في ھذا المستند ویتبعونھا.

AIS"إدارةفریقمنالتالییناألشخاصمنیتألف.3 Egypt"االجتماعي::التواصللوسائل
مدیر االتصاالت بالمدرسة ھو الشخص الرئیسي المسؤول عن إدارة وسائل التواصل االجتماعي ، ویعمل فریق القیادة العلیا●

بالمدرسة كھیئة استشاریة.
المدرسةإدارةفریقمنجزءأیًضاھم،6القسمفيإلیھمشارھوكما،الفرعیةالحساباتعنالمسؤولونالموظفونأوالمدرسون●

لوسائل التواصل االجتماعي.

كتابتھاتمتاإللكترونیةالسالمةحولتدریبیةدورةإلىاالجتماعيالتواصلوسائلعلىالمدرسةبتمثیلیتعھدونالذیناألشخاصجمیعسیخضع.4
خصیًصا للمعلمین والمدارس وقطاع التعلیم. تقدم دورة السالمة اإللكترونیة ھذه األمان عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ، وزیادة الوعي

بالقضایا الرئیسیة بما في ذلك المخاطر عبر اإلنترنت ، والتعامل مع الحوادث وكیفیة استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلشراك الوالدین والتعلیم والتعلم.
Ofsted(المتحدةالمملكةلحكومةالتابعومھاراتھماألطفالوخدماتالتعلیممعاییرمكتبقبلمنالمحددالنحوعلىالتدریبنتائجحمایةالدورةتحقق
UK(المماثلة.التفتیشوھیئات

American"لـالفكریةالملكیةحقوق.5 International School in Egypt"وEsol Educationاستخدامھایمكنوالمحمیة
بدون إذن كتابي من قبل أطراف خارجیة مثل الشركاء والموردین والطالب وأولیاء األمور ومجموعات األنشطة / االجتماعیة التي تعمل في المدرسة.

Esolومصر"فيالدولیةاألمریكیة"المدرسةوشعاراتأسماءالمثالسبیلعلىیشملوھذا● Education.
American"أو"AIS"علىتحتويصفحاتبأسماءللمدرسةالفرعیةالحساباتإدارةأوإلنشاءیسعىطرفأي●

International School in Egypt"أو،بالمدرسة)متعلقمحتوىمشاركة(بقصدEsol Education،باإلضافة
إلى استخدام یجب أن تحصل الشعارات التي تحتوي على تصمیم العالمة التجاریة للمدرسة على موافقة خطیة من إدارة المدرسة قبل

إنشائھا أو استخدامھا.

https://cybercrime-fr.org/wp-content/uploads/2020/04/Egyptian-cybercrime-law-.pdf
https://www.childprotectioncompany.com/CPC/p/esafety-training
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
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وفًقاالمحتوىھذاواستخدامألطفالھمفیدیومقاطعأوفوتوغرافیةصورالتقاطللوالدینیجوز،المدرسةفيالفوتوغرافيبالتصویرُیسمححیثما.6
لتقدیرھم. ومع ذلك ، في حالة نشر المحتوى على وسائل التواصل االجتماعي أو في أي مكان آخر ، یجب على اآلباء التأكد من عدم التعرف على األطفال

اآلخرین في المحتوى. إذا كان یمكن التعرف على أي طفل آخر ، فمن مسؤولیة الوالدین الحصول على إذن من الوالدین لنشر المحتوى.

بالمدرسةالخاصةاالجتماعيالتواصللوسائلالفرعیةالحساباتقواعد.7
الحساب الفرعي لوسائل التواصل االجتماعي ھو أي حساب ال یمثل قناة وسائل التواصل االجتماعي الرسمیة للمدرسة ، أي حساب.1

ثانوي یمثل قسًما أو فصًال دراسًیا أو نادًیا معیًنا في المدرسة. قد تتم مشاركة المحتوى من الحسابات الفرعیة أحیاًنا على قنوات
التواصل االجتماعي الرئیسیة للمدرسة.

یجب على أي شخص یعتزم إنشاء حساب فرعي وإدارتھ الحصول على موافقة خطیة من إدارة المدرسة. الموافقة تخضع لتقییم.2
أھداف إنشاء حساب مخصص ، والفوائد التي تعود على المجتمع ، ونوع المحتوى الذي سیتم مشاركتھ والجمھور المستھدف.

یجب أن یتأكد الحساب الفرعي للمدیر من أن كل المحتوى المنشور یحظى بموافقة أولیاء أمور الطالب ویتبع إرشادات وسیاسة.3
المدرسة األمریكیة الدولیة في مصر.

یجب أن یكون مدیر أي حساب فرعي للمدرسة عضًوا في مجتمع المدرسة ، ویجب أن یكون لكل حساب فرعي معلم أو موظف.4
كمستشار للمدیر.

للطفلكتابيإذنلتوفیر)1(الملحقالمدرسةموافقةنموذجاستخدامالوصيأوالوالدعلىفیجب،طالًباالحسابمالككانإذا.5
المتالك الحساب وتشغیلھ.

"أو@"aisegypt.com"النطاقعلىللمدرسةرسميإلكترونيبریدعنوانباستخدامالفرعیةالحساباتجمیعإنشاءیجب.6
aiswest.com"@االعتمادوبیاناتالمستخدمواسم

AIS"مثل،"AIS"باالسمالفرعیةالحساباتأسماءجمیعتبدأأنیجب.7 West Elementary School."
یجب على جمیع مدیري الحسابات الفرعیة التواصل مع قسم االتصاالت بالمدرسة للحصول على شعار / صورة ملف تعریف مصمم.8

خصیًصا وال یجوز لھم تغییر شعار المدرسة أو استخدامھ بأي شكل من األشكال.
،الحسابلتسلیم"AIS"التسویقبقسماالتصالعلیھفیجب،"AIS"منتخرجأوللمدرسةالفرعيالحسابمدیرغادرإذا.9

المدیر.دورتولیھمناسبآخرلشخصیمكنحتىالحسابرعایةمؤقًتا"AIS"التسویققسموسیتولى
یجب أن تكون الحسابات الفرعیة خاصة ما لم یتم الحصول على تسجیل الخروج من قبل مدیر المدرسة لحساب عام. ستتم مراجعة.10

ھذه الحسابات سنوًیا من قبل إدارة المدرسة ، والتي قد تحتفظ بحسابات فرعیة أو توقفھا حسب االقتضاء.

المدرسةتطلبفقد،تشھیریةأوقانونیةغیراإلنترنتعبراألنشطةبعضاعتبارتمإذاالمدرسة.إدارةقبلمنالسیاسةھذهانتھاكاتفيالتحقیقسیتم.8
إرشادات من متخصصین ، مثل األخصائیین االجتماعیین أو المستشارین القانونیین ، أو من السلطات المسؤولة.


