
  
 

 

 

 
ي الخاص إىل المدرسة

 
ون   اتفاقية إحضار جهازك اإللكتر

  
 أولياء األمور الكرام،

 

ن عىل ن جودة التعليم والتعلم، فإنه يتعي  ي عش  ثالث طلبة الصف ال كجزء من سعينا نحو تحسي 
إحضار  وحتى طلبة الصف الثانن

ونية الخاصة إىل المدرسة. كما يفضل إحضار طلبة الصف  ، بينما ُيطالب من طلبة Apple iPadلجهاز  6 – 3أجهزتهم اإللكتى

 المرحلة الثانوية إحضار جهاز كمبيوتر محمول )الب توب(. 

 

 . نت باتباع الرابط الوارد فيما يىلي  يرجى االطالع عىل االتفاقية الواردة أدناه، وإكمال االتفاقية الواردة عىل اإلنتى

 

ي الخاص إىل المدرسة
 
ون   اتفاقية إحضار جهازك اإللكتر

  

ن عىل ي عش   ثالثطلبة الصف ال يتعي 
ونية الخاصة إىل المدرسة. كما يفضل إحضار وحتى طلبة الصف الثانن إحضار أجهزتهم اإللكتى

ن Apple iPadلجهاز  6 – 3طلبة الصف  ، بينما ُيطالب من طلبة المرحلة الثانوية إحضار جهاز كمبيوتر محمول )الب توب(. ويتعي 

  حضار أجهزتهم إىل المدرسة. عىل الطلبة وأولياء األمور/ األوصياء قراءة وتوقيع هذه االتفاقية قبل السماح لهم بإ

 

 : ، نرجو القيام بما يىلي ي
  إىل وىلي األمر/ مقدم الرعاية/ الوصي القانونن

 

  قراءة هذه الصفحة بعناية مع طفلك، للتحقق من فهمكما للمسؤوليات الواقعة عليكما بموجب هذه االتفاقية.  .1

نت. التوقيع عىل النموذج  .2  المتوفر عىل اإلنتى

  

 ء السفىلي من هذه الصفحة، يوافق الطلبة عىل اتباع السلوكيات التالية: بالتوقيع عىل الجز 

  

ي الخاص إليها:  أوافق أن أتبع سياسية
ونن   المدرسة الخاصة بإحضار جهازي اإللكتى

 

  .اف المعلم   سأستخدم جهازي أثناء أوقات األنشطة المدرسية وتحت توجيه وإش 

 ي واحد غت  خلوي سأحضن فقط
ونن    آيباد(.  المدرسة )ويندوز الب توب، أو ماك بوك، أوإىل  جهاز إلكتى

  .سأحضن جهازي وهو مشحون بالكامل  

  .لن أصل جهازي بأي أداة بالمدرسة دون الحصول عىل تضي    ح للقيام بذلك من المدرسة  

  .لن أصل جهازي بأي من الوسائط االجتماعية أو االتصال ببيانات الهاتف 

  س بالمدرسة. جيم فاي لن أصل جهازي بشبكة واي  

  .نت، ولن أقوم بمشاركتها مع اآلخرين ونية/ عىل اإلنتى    سأستخدم فقط تفاصيل دخوىلي الخاصة اإللكتى

  . ي
ي أو مدرستى امج الحاسوبية المستخدمة من قبل القسم الخاص نى ق أي نظام لألجهزة والتى

   لن أتجاوز أو أختى

  ا عن، أو
ً
ي البحث عمد

ن
ي ف

ونن ء يعد: لن أستخدم جهازي اإللكتى ي
   التواصل مع، أو الدخول عىل، أو إرسال ش 

  جارح.  -

دي.  -
ُ
  توع

  مؤذي.  -

-  . ي
ان    افتى

  يمكن اعتباره عىل أنه نوع من التنمر.  -



  
 

 

 

  .سأبلغ معلمي أو فريق عمل قسم تكنولوجيا المعلومات بشأن وجود أي سلوك غت  الئق أو مادة غت  مناسبة   

  نت الخاصة بالمدرسة فقط فيه. سأستخدم شبكة اإلنتى    للتعلم، وليس بغرض التى

  ستخدم خالل إجراء التحقيقات
ُ
نت، وأن هذه التسجيالت يمكن أن ت أدرك أنه سيتم تسجيل أي نشاط أقوم به عىل اإلنتى

   حول شواهد سوء السلوك. 

  .أقر بأن المدرسة غت  مسؤولة عن أي تلف، أو شقة لجهازي   

 ي العمه أو ضمانه، وأن فريق أدرك أن الجهاز ال يخص المدرسة، وال تقوم بد
ي وتقتن

عمل غت  ملزم بتقديم أي دعم فتن

امج الحاسوبية.     للجهاز أو للتى

  :أوافق عىل وجود المواصفات التالية بجهازي  

 اختصار VLE  .الخاص بجيمس  

 فاي.  الواي إمكانية االتصال بشبكة   

 منفذان عىل األقل USB 2.0 توب.  لالب   

  فاي.  الواي اعات األقل عند استخدام االتصال بشبكةس 4أن يكون عمر البطارية   

  .) ن اف وتوجيه المعلمي    طقم سماعات شخصية، وميكروفون )عىل أن يتم استخدامهم فقط تحت إش 

   .من المهم إحضار جراب مبطن/ حقيبة حمل ألجل حماية الجهاز عند التنقل به  

 

 

تعتقد باحتواء أي جهاز عىل بيانات من شأنها اإلخالل باتفاقية إحضار مالحظة: حال وجود أسباب معقولة لدى المدرسة تجعلها 

ي الخاص إىل المدرسة، يمكن أن يتم مصادرة الجهاز بغرض التأكد من وجود هذه المواد والبيانات. وبناًء 
ونن الطالب لجهازه اإللكتى

ي عىل طبيعة المواد المتواجدة عليه، أو سلوك الطالب المتبع، يمكننا اتخاذ الم ي ذلك: القيام بإجراء تأديتى
زيد من اإلجراءات، بما فن

ي إىل المدرسة. 
ونن    من قبل المدرسة أو حرمان الطالب من إحضار جهازه إىل اإللكتى

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Bring Your Own Device Agreement 
 
 
Dear Respected Parents, 
 
As part of our drive to improve the quality of teaching and learning, students from Year 3 to Year 12 
should bring their own devices to School. The preference for students in Years 3-6 is an Apple iPad, 
whilst students in secondary are required to bring a laptop.  
 
Please read the agreement below and complete the online agreement following the link below. 
 
Bring Your Own Device (BYOD) Agreement  

 
Students from Year 3 to Year 12 should bring their own devices to School. The preference for 
students in Years 3-6 is an Apple iPad, whilst students in secondary are required to bring a 
laptop. Students and Parents/Guardians must read and sign this agreement before being allowed to 
bring their own device.  

  
To the parent/caregiver/legal guardian, please:  
 

1. read this page carefully with your child, to check that you both understand your 

responsibilities under this agreement  

2. sign the online form  

By signing at the bottom of this page, students agree to the following behaviours:  

I agree that I will follow the school’s BYOD policy and that:  

 I will use my device during school activities at the direction of the Teacher.  

 I will only bring one non-cellular BYOD device (a Windows laptop or a MacBook or an iPad) to 

school.  

 I will bring my device fully charged.  

 I will not connect my device to school equipment without permission of the school  

 I will not access social media or connection to phone data. 

 I will only connect my device to the GEMS Wi-Fi when at school.   

 I will use my own portal/internet log-in details and will never share them with others.  

 I will not hack or bypass any hardware and software security used by the department or my 

school.  

 I will not use my own device to knowingly search for, link to, access or send anything that is:  

 offensive  



  
 

 

 

 threatening   

 abusive or  

 defamatory  

 considered to be bullying.  

 I will report inappropriate behaviour and material to my Teacher or the IT Staff.  

 I will use the school’s internet only for learning, not for leisure purpose.  

 I understand that my activity on the Internet is recorded and that these records may be used 

during investigations and evidences of misconduct.  

 I acknowledge that the school is not responsible for any damage to, or theft of my device.  

 I understand that the school does not own the device, support the device or warranty of the 

device and members of staff are under no obligation to provide any technical support to 

either hardware or software.  

 I agree to have the following specifications on my device:  

 GEMS VLE Shortcut  

 Wi-Fi capability   

 At least two 2.0 USB ports for laptops  

 A minimum of four hours’ battery life when using a Wi-Fi connection  

 A set of personal headphones, with a microphone (only to be used at teacher’s direction)    

 A padded case/carry bag is also necessary to protect the device in transit.  

  
NOTE: Where the school has reasonable grounds to suspect that a device contains data which breaches the 
BYOD Student Agreement, the device may be confiscated for the purpose of confirming the existence of the 
material. Depending on the nature of the material involved or behaviour of the student, further action may be 
taken including school disciplinary action or prohibition of student bringing his device to school.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

 فهرس )يرجى االحتفاظ بهذا الجزء(
الب/ة اتجاه سياسة أحض  جهازك )قواني   المدرسة(

ّ
 مسؤوليات الط

 
 

وسات:   نظام التشغيل والحماية من الفت 
ي ومرخص. جميع أجهزة الطلبة والطالبات يجب أن 

وسات قانونن يجب عىل الطلبة والطالبات التأكد من وجود نظام حماية من الفت 
وسات.  امج السوفت ووير ضد الفت   تكون جاهزة لتى

شاء الوطنية فقط:  نت لمدرسة جيمس التى  االتصال بشبكة االنتر
نت المدرسة أثناء تواجدهم بالمدرسة، هذه الخدمة مجانّية. يسمح للطلبة والطالبا ت فقط االتصال بشبكة انتى  

 
حن: 

ّ
 بطارية الجهاز والش

. حيث ال يوجد أجهزة شحن لألجهزة بالمدرسة.   يجب التأكد من أن الجهاز مشحون البطارية خالل اليوم الدراشي
 

 الرسقة أو العطل: 
اية الجهاز بالمدرسة. ال تتحمل المدرسة مسؤولية أي عطل أو خسارة. كّل طالب/ة يتحمل المسؤولية لحفظ وحم   

 تخزين وحفظ البيانات والمعلومات: 
 

ورية. تتحمل جميع   GEMS VLEحفظ الوثائق والمعلومات عىل قرص صلب أو تطبيق 
المسؤولية  الطلبة والطالباتللوثائق الضنّ
كد من ذلك بانتظام. 

ّ
 الكاملة عن حفظ الوثائق والبيانات الخاّصة بهم ويرجى التأ

 
اق:   االختر

ي حال وجود شكوك من قبل المدرسة بأن هذا الجهاز يحتوى عىل بيانات ال  الطلبة والطالباتجميع أجهزة 
ن
اق ف معرضة لالختى

ي أو سلوك الطالب غت  محبذ. 
ونن  توافق اتفاقية أحضن جهازك اإللكتى

 
 الّصيانة والدعم: 

 المسؤولية عن صيانة وحفظ أجهزتهم.  الطلبة والطالباتيتحمل 
 

 القياسات لألجهزة: 
أكد من انهم يشعرن بالراحة أثناء استخدام أجهزتهم خالل اليوم الدراشي وخاصة حجم الشاشة عىل الطلبة 

ّ
والطالبات الت

 والكيبورد. 
 

 التأمي   والضمان: 
وط وأحكام الضمان  كفل بتأمينهم ويجب عليهم االطالع الكامل والوعي بش 

ّ
يتحمل أولياء األمور/ الوصي المسؤولية الكاملة عن الت

 ألجهزتهم. 
 

شغيل: 
ّ
 متطلبات السوفت وير أو نظام الت

اء أو تحميل أي برنامج سوفت وير عىل جهاز ابنك/ابنتك. جميع طلبة جيمس بإمكانهم الوصول إىل برنامج  ال داعي لش 
.  365مايكروسوفت أوفيس  ي

اصن علم االفتى
ّ
وبإمكانهم تصميم الملفات وحفظهم أونالين عن طريق برنامج أو تطبيق الت  

طبيقات الموصي بها خالل الّسنه. وهذا ليس اجباري. بإمكان أما لألجهز 
ّ
اء بعض من الت ة اللوحّية األخرى ربما يتوّجب عليكم ش 

 .
ً
لبة تحميل بعض التطبيقات المجانية ولكن يجب أن يتم الموافقة عليها من قسم التكنولوجيا أّوًل

ّ
  الط

 
 
 
 
 

 



  
 

 

 

Appendix (Please keep) 
BYOD Student Responsibilities (School Rules) 

 
Operating system and anti-virus: 
Students must ensure they have a legal and licensed version of a supported operating system and of 
software. Students’ devices must be equipped with anti-virus software. 
 

GNS Wi-Fi network connection only: 
Student devices are only allowed to connect to the school’s Wi-Fi network while at school. There is 
no cost for this service. 
 

Battery life and charging: 
Students must ensure they bring their device to school fully charged for the entire school day. 
No charging equipment will be supplied by the school. 
 

Theft and damage: 
Students are responsible for securing and protecting their devices at school. Any loss or damage to a 
device is not the responsibility of the school. 
 

Back-up storage: 
Consider a portable hard drive or GEMS VLE as an appropriate source of back-up storage for essential 
documents. Students are responsible for backing-up their own data and should ensure this is done 
regularly. 
 

Confiscation: 
Students’ devices may be confiscated if the school has reasonable grounds to suspect that a 
device contains data which breaches the BYOD Student Agreement or the student behaviour is not 
appropriate. 
 

Maintenance and support: 
Students are solely responsible for the maintenance and upkeep of their devices. 
 

Ergonomics: 
Students should ensure they are comfortable  using  their  device  during  the  school  day particularly 
in relation to screen size, sturdy keyboard etc. 
 

Insurance/warranty: 
Students and their parents/caregivers are responsible for arranging their own insurance and should 
be aware of the warranty conditions for the device. 
 

Software requirements: 
You do not need to purchase or install any software on your child’s computer. All GEMS pupils have 
free online access to Microsoft Office 365 and are able to create documents and save them online 
through GEMS VLE.  
For tablets and other mobile devices, you may be asked to purchase a small number of 
recommended applications throughout the year; however this will not be mandatory. Pupils may also 
be asked to download particular free apps, but these will always have been approved first by the 
Technology Department.     
  



  
 

 

 

(فهرس )يرجى االحتفاظ بهذا الجزء  
ونّية  ائعة الخاصة بأولياء األمور والمتعلقة بجلب األجهزة اإللكتر

ّ
 بعض األسئلة الش

دد بالتواصل مع المدرسة حال وجود أي أسئلة أو استفسارات  ا. ومع ذلك، يرجى عدم التى
ً
نرد أدناه أجوبة عىل األسئلة األكتر شيوع

 . أخرى لديكم
ي كلمة  

 ؟BYODماذا تعن 
ي الخاص إىل المدرسة. 

ونن : إحضار جهازك اإللكتى ي
 تعتن
 

 من الالب توب؟
ا
اء كمبيوتر لوجي )تابلت( بدًل  هل يمكننا شر

ي سيتم مطالبتها من الطلبة من الممكن أال تعمل بشكل جيد عىل التابلت. فسيحتاج 
، بعض األدوات واألنشطة التى بالوقت الحاىلي

ي من الممكن أن تتطلب استخدام 
نت، والتى نت لالطالع عىل نصوص، وموارد، وأدوات عىل اإلنتى الطلبة إىل الدخول عىل اإلنتى

Adobe Flash ن بالصف السابع وما يليه بإحضار وهو غت  متاح عىل بع ض أجهزة الكمبيوتر اللوحية. ونحن نطالب الطلبة الدارسي 
 . Apple iPadإحضار  السادس- الرابع الب توب، وعىل طلبة الصف 

 
 هل يمكن لطفلي استخدام هاتف متحرك؟

ال. توصي المدرسة باستخدام جهاز من األجهزة المذكورة أعاله. ولألغراض التعليمية والدراسية، ُيطلب استخدام التابلت أو الالب 
 توب. 

 
شاء الوطنية لدعم برنامج   ؟BYODماذا ستفعل مدرسة جيمس التى

الخاص بالمدرسة، والذي سيتمكن الطلبة من خالله من الحصول عىل الدروس  VLEسُيتاح لكافة الطلبة الدخول عىل تطبيق 
ن إدراكهم لكيفية  ي حي 

ن
ي الحصول عىل أقىص استفادة من أجهزتهم ف

ن
نت. ونحن نهدف إىل دعم الطلبة ف والدورات والموارد عىل اإلنتى

م، ومسؤول. وسيتم تعليم الطلبة كيفية استخدام أ جهزتهم للحصول عىل المواد التعلمية وتمديدها القيام بذلك بشكل آمن، ومحتى
ي حال وجود حصص تتطلب سوفت ووير متخصص، سيتم توفت  شاحنات أجهزة الحاسوب المحمولة من 

ن
من خالل المدرسة. وف

 قبل المدرسة. 
  

نهي اتفاقية 
ُ
 استخدام األقالم، واألقالم الرصاص، والورق؟ BYODهل ست

ي 
ن
صنف عىل أنها أداة تعليمية. وسيستمر الطلبة ف

ُ
باختصار، ال. فالتكنولوجيا مثلها مثل األقالم، والورق، واألقالم الرصاص، ت

جع ذلك لما يرتئيه المعلم من حيث أفضلية األدوات من ناحية االستخدام بالفصل.  استخدام "التكنولوجيات التقليدية"، وست 
، أن سياسة  ي

ىلي ست BYODوهذا يعتن
ن ن الدعم المتن سمح للطلبة بالدخول إىل شبكتنا عىل أجهزتهم ألجل التعلم وتضييق الفجوة بي 

 .  والدعم المدرشي
 

 هل هناك أي أجهزة أخرى الزمة؟
ي يتستن من خاللها للطالب أن يتعرف عىل أجهزته. وعالوة عىل ذلك، 

ة بشكل شخىصي بالطريقة التى ن نوصي بأن تكون األجهزة ممت 
ي آلخر اليوم 

ي حال كانت بطارية الجهاز غت  مشحونة بالشكل الذي يكفن
ن
ي للجهاز. وف

ى
نحن نحث الطلبة عىل إحضار جراب واف
ن عىل الطلبة إحضار الش ، يتعي  ا عىل الطلبة إحضار سماعاتهم الخاصة. الدراشي

ً
 احن الخاص بالجهاز. كما يجب أيض

ي السوفت ووير أو الهارد 
 
ه أو أنه أصبح غت  قابل للتشغيل بسبب عطل ف ماذا سيحدث حال انكسار الجهاز والحاجة إىل تغيت 

 ووير؟
الطالب مسؤولية الحفاظ عىل الجهاز، وإذا لزم يتحمل مالك الجهاز وحده مسؤولية الحفاظ عىل الجهاز. حيث يتحمل وىلي األمر و 

اء جهاز ذو ضمان ممتد، وإذا أمكن أن  األمر دفع تكاليف إصالح الجهاز للطالب. ونحن نشجع ونحث أولياء األمور بشدة عىل ش 
 يكون هذا الضمان شامل لتحمل تكاليف اإلحالل/ اإلصالح. 

 
 ماذا سيحدث حال فقدان أو شقة أو كرس الجهاز؟

شاء الوطنية غت  مسؤولة عن شقة أو تلف أي جهاز. حيث يتحمل الطالب مسؤولية إبقاء الجهاز بشكل آمن مد رسة جيمس التى
ي الحصول عىل خزانة أمنة، كما أن األجهزة يمكن نقلها لتكون مع الطلبة بجميع 

ن
ي المدرسة. ولكل طالب الحق ف

ن
ومضمون ف

ي حال شقة أو تلف األجهزة، سيت
ن
م التعامل مع األمر من قبل مسؤول األمن بالمدرسة، وذلك عىل غرار التعامل مع األوقات. وف

اء أجهزة ذات ضمان ممتد، وأن يؤمن  شقة أو تلف المتعلقات الشخصية األخرى. ومرة أخرى، نحن نوصي ونحث بشدة عىل ش 
 هذا الضمان تكاليف انكسار أو شقة أو فقدان هذه األجهزة. 



  
 

 

 

 
 هزة للطلبة حال كان جهاز الطالب قيد التصليح والصيانة؟ هل ستوفر المدرسة أج

ي 
ستخدم من قبل الطلبة بمبانن

ُ
ي يمكن أن ت

شاء الوطنية عدد صغت  من األجهزة المدرسية التى سيكون لدى مدرسة جيمس التى
ي يعد بوابة تعلمية تستند إىل ا VLEالمدرسة. ومع ذلك، لن يتم تسليم هذه األجهزة إىل الطلبة. فتطبيق 

لحوسبة السحابية، مما يعتن
 أنه يمكن الدخول إليه من أي جهاز. 

  
 هل ستقوم المدرسة بتعليم الطلبة كيفية استخدام أجهزتهم والحفاظ عليها وتحديثها؟

نت  شاء الوطنية قادرة عىل مساعدة الطلبة وتعليمهم كيفية استخدام األدوات المتاحة عىل اإلنتى ستكون مدرسة جيمس التى
. وبينما ستكون هناك أوقات من الممكن أال يتستن بها لفريق العمل المدرشي أن يقوم  والمطلوبة لمشاري    ع وأنشطة الصف الدراشي

ى  بمساعدة طلبتنا من خالل تزويدهم ببعض النصائح والتوجيهات المتعلقة بصيانة وتحديث أجهزتهم، فإن المسؤولية الكتى
. و  من الممكن أن يلزم حصول الطالب، عىل نفقته الخاصة، عىل دعم من قبل بائع ستبفى عىل عاتق الطالب ووىلي األمر/ الوصي

وسات، أو عمل إصالحات/ تحديثات.   محىلي بالتجزئة فيما يتعلق بتثبيت سوفت ووير، أو برنامج حماية ضد الفت 
  

ل؟ نت بالمت    هل سُيطلب من الطلبة الدخول عل اإلنتر
نت. ويمكن العديد من األدوات والموارد المستخدمة ب نت"، مما يتطلب وجود شبكة لالتصال باإلنتى المدرسة يكون مصدرها "اإلنتى

ة الراحة وتناول الغداء ألجل إتمام  ل أن يقوموا باألعمال المدرسية خالل فتى ن نت بالمتن للطلبة الذين ال يمكنهم الدخول عىل اإلنتى
ل. هذه األعمال. ونحن نوصي وبشدة عىل وجود شبكة لالتصال باإلنتى  ن  نت من المتن

  
؟  ماذا سيحدث حال نفذت بطارية الجهاز خالل ساعات اليوم المدرسي

ي إىل المدرسة ومعه جهاز فارغ البطارية غت  مستعد تماًما ومثله مثل الطالب الذي ينىس إحضار كتابه أو 
يعد الطالب الذي يأنى

ي 
ساعات عىل األقل. ولمعظم الطلبة، سيكون  4مدة  قلمه/ قلمه الرصاص. حيث يجب أن تكون أجهزة الطلبة مشحونة بقدر يكفن

ن عىل الطلبة شحن أجهزتهم بالكامل ببداية كل يوم، ولكن بنفس الوقت من  . ويتعي  هذا األمر كافًيا لهم عىل مدار اليوم المدرشي
 الممكن أن تتوفر أماكن بكل فصل يتستن من خاللها للطالب أن يقوم بشحن جهازه إن اقتىصن األمر. 

 
 ماذا  عن الطباعة؟

وع يحتاج إىل طباعة، فيجب أن يتّم من طابعة البيت. باستثناء بعض  ي حال كان المش 
ن
باعة من أجهزتهم. ف

ّ
ب الط

ّ
ّل
ّ
لن يستطيع الط

م. 
ّ
باعة ويتّم هذا بحرية المعل

ّ
م للط

ّ
الب إرسال الملف إىل المعل

ّ
 الحاالت بإمكان الط

 
نت؟  شاء الوطنية فرز وتصفية لمحتوى اإلنتر  هل ستوفر مدرسة جيمس التى

نت المدرسية من المحتويات غت  الالئقة وذلك من خالل جدران الحماية  سيتم حماية الطلبة الذين يتصلون بشبكة اإلنتى
نت المستخدمة مدرسًيا وباإلمارات العربية المتحدة. كما أن تطبيق  ي سيقوم الطلبة من خالله بتسجيل )الذ VLEومرشحات اإلنتى

ا، والذي سيبلغ وينبه 
ً
ي مع مرشح للمحتويات البذيئة محمل مسبق

نت( سيأنى الدخول والحصول عىل المحتوى المتوفر عىل اإلنتى
فريق إدارة التكنولوجيا عند البحث عن محتوى غت  الئق. حيث أن هذا األمر يمكن تعقبه لمعرفة الفاعل، وستمارس المدرسة 

ي مصادرة الجهاز وحرمان الطالب من مزايا حق
ن
 .  BYODها ف

ي ظل هذا المجتمع 
ن
ي يحتاجونها لتحقيق االزدهار ف

ويد الطلبة بالمهارات والسمات التى ن شاء الوطنية بتى م مدرسة جيمس التى ن وتلتى
ي الخاص إىل 

ونن العالمي دائم التغيت  والذي تقوده التكنولوجيا. وفرصة الطلبة بالتعلم عن طريق اتفاقية إحضار جهازك اإللكتى
شاء الوطنية نحو كافة طالبها وعائالتها. المدرسة تعد عنًضا أساسيً  ام مدرسة جيمس التى ن  ا من عنارص التى

 
ي )أونالين(

 
ون  األمان اإللكتر

امج االجتماعّية أو أّي مواد إعالمية عنيفة أو تسبب الخطر.  ة لجميع الطلبة حيث ال يمكنهم الوصول بالتى المدرسة لديها نظام الفلتى
لبة عن برامج األ 

ّ
علم الّرقمي كطريقة أولية لتعليم طالباتنا ويتم تدريس الط

ّ
كنولوجيا والت

ّ
ي كّل فصل أثناء حصص الت

ونن مان اإللكتى
نت والمسؤولية اتجاه ذلك.   طرق األمان والحماية عتى االنتى

ي يتم زيارتها من قبل األجهزة المسجلة لدينا وأثناء 
ونية التى اتصالهم بشبكة المدرسة لديها الصالحية بمراقبة جميع المواقع اإللكتى

ي حيث لن يتستن لنا 
ونن ا خارج المدرسة لضمان أمان االتصال اإللكتى

ً
نت المدرسة. وبالطبع نؤكد عىل أهمّية مراقبة أبنائكم أيض انتى

 أولياء األمور عىل 
ّ
نت لضمان حماية أطفالنا ونحث المراقبة خارج المدرسة. وعليه تؤمن المدرسة بالوعي أثناء االتصال باإلنتى

ا. المر 
ً
نت من البيت أيض صال أطفالكم باإلنتى

ّ
اقبة أثناء ات  



  
 

 

 

 
؟ ي
 
ون  هل بإمكان طفلي إحضار أكتر من جهاز إلكتر

ي الهاتف 
ونن ي الوقت الحارصن يسمح فقط بجهاز واحد لكّل طالبة لالتصال بشبكة المدرسة. وعليه بمبادرة أحضن جهازك اإللكتى

ن
ف

ي المدرسة. أما األجهزة ذي المحمول أو الهواتف الذكية لن يسمح باستخدامها 
ن
ا غت  مسموح باستخدامها  4جيجا أو  3ف

ً
جيجا أيض

يحة  ي البيت(.  SIM)إال أن تم إزالة الش 
ن
 وثّم االحتفاظ بها ف

 
؟ ي
 
ون  هل يوجد )محطات شحن الجهاز( ليتسن  لطفلي شحن جهازه اإللكتر

ا لسياسة األمن وال
ً
ي المدرسة تطبيق

ن
 بطارية الجهاز يجب أن تكون كافية ال يسمح للطلبة بشحن أجهزتهم ف

ّ
ّصحة. وعليه فإن

راشي فقط. 
ّ
راسّية خالل اليوم الد

ّ
 لمتطلبات الحصص الد

 
 من المسؤول؟

ا تقع مسؤولية العناية والّصيانة لهذه األجهزة عىل األهل 
ً
ائها وتبفى مسؤولية األهل. وأيض ذين يمتلكون أجهزة سيتم ش 

ّ
لبة ال

ّ
الط

 طيلة الوقت. ال تتحمل المدرسة أي مسؤولية لتصليح أو تحديث أي أجهزة شخصّية. 
ي يجب أن يتحملها أطفا

تى
ّ
لهم أثناء احضار األجهزة إىل المدرسة. فكّل جهاز مسؤولية كل عىل أولياء األمور توضيح المسؤوليات ال

. المدرسة وجيمس للتعليم ال تتحمل المسؤولية  طالبة. وتتحمل المدرسة إجراءات األمن والسالمة لألجهزة داخل الحرم المدرشي
ن هذه األجهزة ضمن سياس ن يغىط أي عن أّي خسارة أو عطل باألجهزة أًيا كان السبب. نوصي بأن يتم تأمي  ن البيت وهل التأمي  ة تأمي 

 خسارة أو شقة أو عطل خارج البيت. 
 

ي المدرسة؟
 
 منر بإمكان طفلي استخدام الجهاز ف

ي المدرسة 
ن
ي تفرض ف

تى
ّ
عليمية. جميع الظروف ال

ّ
بإمكان الطلبة استخدام أجهزتهم داخل الّصّف ومشاركة أنشطتهم لتعزيز العملية الت

ن ال ماتهن. يجب ان تكون باتفاق بي 
ّ
البات عىل االستخدام الفعال والمناسب ألجهزتهم وبدعم من معل

ّ
 الط

ّ
طالبة والمعلمة. نحث

ي حال فعالّيات خاّصة أو الّرحالت المدرسية. 
ن
 عىل الطالبات إحضار أجهزتهم كّل يوم إال ف

 
 هل سيتمكن الطلبة من طباعة المستندات الموجودة عل أجهزتهم الحاسوبية الشخصية؟

لن يتمكن الطلبة من استخدام أجهزة الطباعة بالمدرسة من خالل أجهزة الكمبيوتر الخاص بهم. وسنمدهم بوسائل بديلة، عند 
، والمشاركة السحابية.  ي

ونن يد اإللكتى ورة، مثل: التى  الضن
 

؟  أين سوف يتم حفظ أعمال طفلي
نت.  . سوف يتستن للطلبة الوصول أينما تّم اتصالهم باإلنتى ي

اصن علم االفتى
ّ
نحث الطالبات عىل تخزين أعمالهم عىل برنامج الت

 USBوبإمكانهم تخزين أعمالهم عىل جهازهم أو نقله اىل شبكة المدرسة باستخدام ذاكرة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Appendix (Please keep) 
BYOD Frequently Asked Questions for Parents 

 
We have provided responses to the most frequently asked questions below. However, please do not 

hesitate to get in touch with the school if you have any further questions or concerns. 

 

What does BYOD mean? 

Bring your own device. 

 

Can we purchase a tablet instead of a laptop? 

Currently, some of the tools and activities students will be required to use at school may not work as 

well on a tablet. Students will need access to online texts, resources and web tools that may require 

Adobe Flash which is still not available on some tablets. We ask that students in Year 7 and above 

bring a laptop and Years 3-6 students bring an Apple Ipad. 

 

Can my child use a mobile phone? 

No. The school recommends a device as listed above. For educational and study purposes, a tablet 

or laptop is required. 

 

What will Al Barsha National School do to support a BYOD program? 

All students will also have access to the school’s VLE (virtual learning environment), through which 

online lessons, courses and resources will be accessible to students. We aim to support students in 

how to get the most out of their device whilst understanding how to do so safely, respectfully and 

responsibly. Students will be taught how to use their device to access and extend learning 

throughout the school. If there are classes that require specialist software, school laptop trollies will 

be provided. 

 

Will BYOD bring the end of pens, pencils and paper? 

In short, No. Technology, just like pens, paper and pencils, is classed as an educational tool. 

‘Traditional technologies’ will still be used and it will be up to the teacher’s discretion for which tool 

would be the most appropriate for the class. That said, our BYOD Policy will allow students to access 

our network on their own devices in order to further learning and narrow the divide between home 

and school support. 

 

 

What other accessories are necessary? 

We recommend that devices are personalised in a way that they are recognisable to the owner. 

Additionally, protective cases for devices are encouraged. If the device does not have sufficient 

battery life to last the day, students should also bring in a charger. Students should also bring in their 

own set of headphones.  



  
 

 

 

 

What if the device breaks and needs replacing or becomes inoperable due to software of 

hardware failure? 

Responsibility to keep the device secure rests solely with the individual owner. It is the responsibility 

of the parent and the student to maintain and if necessary, pay to have student devices repaired. 

We strongly recommend purchasing an extended warranty and possible even student device 

insurance to protect against repair/replacement costs. 

 

What if the device gets lost, stolen or broken? 

GEMS Al Barsha National School are not liable for any device that is stolen or damaged. It is the 

responsibility of the student to keep their device safe and secure in school. Every student has access 

to safe lockers and devices are mobile enough to be kept with the student at all times. If a devices in 

stolen or lost, it will be handled through the Security Office similar to other personal artefacts that 

are impacted in similar situations. Again, we strongly recommend purchasing an extended warranty 

and student devices insurance to protect against loss, theft or breakage costs. 

 

Will the school provide machines to use while a student device is in for repair? 

GEMS Al Barsha National School will have a small supply of school devices that can be used by 

students on the school premises. However, this device will not be signed out to students. The VLE is 

a cloud based learning portal, meaning this can be accessed from any device. 

 

Will the school teach the students how to use, maintain and update their own devices? 

GEMS Al Barsha National School teachers will be able to assist students and show them how to 

use online tools required for class activities and projects. While there will be times where they 

may also have time to assist our students in providing some tips and direction in the maintenance 

and updating of their devices, the ultimate responsibility will rest with the student and their 

parents/guardians. Support from a local retailer at the student’s cost may be necessary for 

support with software installation, virus protection or repairs/upgraded. 

 

Will students be required to go online at home? 

Many of the tools and resources used at the school are ‘online’ resources which require an 

internet 

connection. Students who are unable to get online at home may have to work during break and 

lunch time in order to get their work done. We strongly recommend a home internet connection. 

 

What if the battery runs out during school hours? 

A student that comes to school with a flat battery is just as unprepared as a student who forgets 

their book or their pen/pencil. Student devices will be required to have an expected battery life of at 

least 4 hours. For most students this will be enough to get them through the school day. Students 

are required to have their devices fully charged for the start of each day but there may be places in 



  
 

 

 

each class where students will be able to charge if necessary. 

 

What about printing? 

Student devices will not be able to print in school. If a project requires printing, then printing must 

be done on a home printer. In some cases, it may be acceptable to send a document to a teacher for 

printing. However, this is at the discretion of the teacher. 

 

Will GNS provide internet filtering? 

Students who connect to the Internet at school will be protected from inappropriate content by UAE 

and school Internet firewalls and filters. The VLE (through which students will login and access the 

rest of the internet content) also comes with a preloaded expletive filter that will alert the 

technology administration teams when inappropriate content has been searched. This is traceable 

back to the individual and the school will exercise its right to confiscate the device and remove the 

BYOD privileges of the student. 

GNS is committed to providing its pupils with the skills and attributes they will need to flourish in an 

ever-changing, technology driven, global society.  The opportunity for pupils to learn in a Bring Your 

Own Device environment is an essential element of the GEMS commitment to all our pupils and their 

families.       

 

Online Safety 

The school has a filtering system for all students where they do not have access to Social Media or 

any other explicit materials deemed to be offensive or potential danger. Students are also taught 

about Internet Safety termly in their Computing/Digital Learning lessons as a primary approach to 

ensuring that our pupils learn to act safely and responsibly in the online environment.   

The school has the capability to monitor sites visited on all registered devices whilst they are 

connected to the school’s Wi-Fi network.  It is recognized that such an approach, on its own, is 

inadequate to ensure pupils’ safety, as it is not possible to continue such monitoring outside of 

school.  Accordingly, the school believes that Internet Safety awareness also needs to be shared by 

parents to ensure the protection of our children online. Parents are encouraged to seek advice from 

the Head of Digital Learning if unsure on how to protect their children online at home. 

 

Can my child bring more than one device?  

 At present only one device per Student will be permitted access to the school network. At this stage 

in the BYOD initiative, cell phones/smartphones will not be permitted for use in school. Devices with 

3G/4G capability will also not be permitted (unless the SIM card is removed and left at home).   

 

Will there be "charging stations" so my child's electronic device can be recharged?    

Students will not be allowed to charge their devices in School due to Health and Safety regulations. 

Considering today's electronic device battery technology, the device's battery charge should be 

sufficient for lessons requiring use of the device throughout the day. 



  
 

 

 

  

Whose Responsibility Is It?    

Students’’ own devices will be purchased by and remain the property of the family. It will be their 

responsibility for the care and maintenance of these devices at all times. The school will not take any 

responsibility for repairing or updating personal computing devices.     

Families must stress the responsibilities their children have when bringing their own computing 

devices to school. Any devices students bring to school are their sole responsibility.  Whilst the school 

will take due care to ensure the safety of the devices on campus, the school and GEMS Education 

accept no responsibility for loss or damage to devices, however caused.  We recommend that you 

add any devices to your home insurance policy and check that this covers loss, theft and damage 

outside of the home.    

  

When can my child use the electronic device at school?    

Students may use their electronic devices in class and shared study areas when it is deemed to 

enhance their learning.  The circumstances in which this will be the case will become clearer as time 

passes, but there will always be agreement between the pupil and teacher.  We expect and 

encourage Students to make their own choices as to effective and appropriate use of technology, 

supported by their teachers. Students should bring their devices every day, unless instructed to the 

contrary, e.g. for special events such as school trips.    

  

Will pupils be able to print documents from their personal computing devices?    

Students will not be able to access printers at the School from their personal computing devices. We 

will provide alternatives, where necessary such as emailing, cloud sharing.  

  

Where will my child's work be stored?    

Students will be encouraged to store their work on GEMS VLE In so doing, the students will have 

access to their work wherever they have Internet access. However, work can be stored on their 

device or transferred to the school network using a USB memory stick.   

 

 
 

 


