
 

      

                   
                 

                     
          

 
                    

                     
                

          
                  

                    
    

              

                     

             

                   
   

                          
           

                           
      

                    
                     

                        
        

                       
      

                  
                 

         

                  
        

 

    

 

    

Arabic 

 :عيالشر الوصي/الطالب مرأ ولي زيعزي

 امنةلكا واقبالع رسالد تضمن .يةجولونكلتا للوسائل المالئم روغي الئممال عيإلجتمااو الشخصي تخدامساإل على اليوم ھذا الصف في طفلك تعرف لقد
 رفتع كماً).ترونياألك صريحة جنسية صور أو رسائل إرسال( الصريح نسيجال التواصل في راطخنالل والجنائية ية،نلمھا األكاديمية، الصحية،
 مع ديثالح تبادلًداج المھم من .رنتتاإلن شبكة برع المناسبة غير االتصاالت مع ملاعلتا/إلى االستجابة يجياتتاسترا على ذلك إلى باإلضافة الطالب
 .له األول لملمعا بصفتك ياجولوكنلتل ئمالمال تخدامساإل حول طفلك

 ألن بالطال يهجوتو المتوسطة رحلةالم فيًاعياوإجتمًعاطفيا يحالصح التعامل كيفية حول الطالب بتثقيف وميةلحكا كسفيرفا قاطعةم رسمدا تلتزم
 لياءأو ندعو نحن .اتھمحي طوال إيجابية صحية قةطريب االجتماعي التواصل وسائل إستخدام من االستفادة خالل من رقميال العصر في قادة يصبحوا
 اليتال طبراال على الدخول خالل من الموضوع ھذا حول حةتاملا وماتلمعلا راضعوإست لقراءة يبنعالشر واألوصياء األمور

about-sexting -https://www.commonsensemedia.org/blog/talking.اسبالمن تخدامساال لمناقشة الفرصة ھذه نمواتغت أن نأمل 
 في ترغبون قد .رسالد في مشاركتھم عن ؤالھمسو الطالب مع االجتماعي صلالتوا وسائل إستخدام عند الممارسات أفضل وإتباع وجياللتكنول
 اليتال بطاالر على الدخول خالل من الطالب مع FCPS رسمدا في عياإلجتما التواصل وسائل إستخدام عند عةمتبلا ارساتالمم أفضل عراضإست

:(https://www.fcps.edu/resources/technology/digital-citizenship-internet-safety/social-media-best-practices-students)

.معك ونألخرا بھا يتعامل أن تحب التي ھاتاذ بالطريقة يناألخر عامل .ًرجاءًمھذبا كن• 

).الخ فديو، أفالم ھدايا، صور،( ھيئة على المبتذلة الوسائل وال عرقيةال أو العنصرية واإلھانات حشالفا الكالم أستخدام األطالق على مقبول غير • 

 .رسائلك في عديدة تعجب عالمات أستخدام أو/و ةرالكبي باألحرف الكتابة تجنب .للصراخ الداعي • 

 أو مبتذلة لغة على ويحتت والتي لألصدقاء Tweeter موقع على رةشونمال مشاركاتك على fcpsnews@ على )tag( عالمة وضع خاصية تستخدم ال
.مقبولة غير

تقم فال Tweeter موقع على مشاركات من ضهتعر أو تنشره ما برمتھا سةلمدرا أو المدرسة، يرمد أو عائلتك، تشاھد أن في ترغب ال كنت إذا • 
.األنترنت على نشرھا حال مادة حذف يمكنك ال إذً.أصال بنشرھا

 ارنباخإ عدم يرجى عندھا ساعة، لمدة عنك الحافلة خرتتأ لم إذا أو لجريمة، ضحية تكن لم إذا أو حادث، أي شھدت لم إذا المثال، سبيل علىً.صادقا كن• 
.حدثت قد المواقف ھذه بأن

 اجةحب كنت إذا .األسبوع مياأ طوال الساعة مدار على Instagram و Facebook و FCPS Twitter مواقع على تاتعليقوال اآلراء مراقبة تتم ال • 
 TALK-273-800-1 بالرقم األتصال أو 85511 الرقم على NEEDHELP كلمة أرسال يرجى بأزمة، يمر أخر خصلش أو لنفسك المساعدة طلب الى
 أو دين،والال أحد ة،سرمدال رمدي م،المعل بإبالغ قم ھاعند خارجھا، أو ترنتاألن شبكة على تواجدك اءأثن مالئم غير شئ الحظت إذا .911 الرقم على أو

.لفورا على أخر وثوقم راشد شخص

 رسمدال ھميةو حسابات أنشاء مقبول غير .آخر شخص أي مع أو معنا التواصل عند آخر خصش كونك أساس على نفسك تظھر ال .ذاتك كن • 
FCPS عياألجتما التواصل مواقع على. 

 اتالخدم مع وأسرھم الطالب ربط في المساعدة يملتقد المدرسة في يونعاألجتما احثونبوال فس،نلا علم أخصائيوا التربويون، ارونالمستش يتواجد
اآلمن اإلستخدام حول إضافية وماتمعل على للحصول والمستغلين المفقودين ألطفالل نيالوط بالمركز االتصال اًأيض يمكن .المجتمع في المطلوبة
 .http://www.missingkids.com/home بطراال على ولخدلا خالل من نترنتإلا لشبكة

بـ االتصاليرجى .تھممسال على والمحافظة سليمة اراتقر إتخاذ لىع البالط مساعدة اجل من سدارملا مع تكمكمشار على نشكركم
 .لديكم فساراتإست أو أسئلة وجود حالة في ____________________ 

 التحيات، أطيب مع

 يةحصال تربيةلا معلمة
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