E-safety Awareness
19th April 2021

Dear Students, Parents and Guardians,
In our continued efforts to promote and raise awareness of e-safety this year, we would like to remind you
of the responsibilities of maintaining student Internet safety. As we know the use of technology by both
students and adults has increased with access to tablets, computers, laptops, smartphones and gaming
devices. At RAKA we are also committed to ensuring that all staff, parents/guardians and students are
treated with dignity and respect. Bullying and harassment of any kind will not be tolerated, this includes
cyberbullying via social media.
At RAKA we continue to teach our students to be SMART when using computer or mobile devices:
S- SAFE - Don't give out your own information.
M- MEET- Only meet people you have met online with your parents.
A - ACCEPTING - Only open emails & texts from people you trust.
R- RELIABLE - Some people online tell lies, only talk to real world friends and family.
T- TELL - Tell a parent or trusted adult if you see anything online which makes you feel uncomfortable.
It is important that we all continue to monitor and check in with students about their use of technology. At
home, please remember to:
 Discuss together as a family how the Internet will be used in your house. Consider what information
should be kept private.
 Discuss using strong passwords with your child so they understand how they can protect their
online accounts.
 Set rules relating to your child’s use of webcams and any applications or devices which allow voice
or video chat.
 If your child is using social media platforms, ensure that your child knows their responsibilities and
that once a picture, video or comment is sent or posted online, then it can be very difficult to remove.
 Remember that parental control tools are not always 100% effective and sometimes unsuitable
content can get past them.
 Install antivirus software, secure your Internet connection, and use Parental Control functions for
computers, mobile phones, and games consoles to block unsuitable content or contact from
unknown people.
 Always ensure your child knows how to report and block people online who may send nasty or
inappropriate messages or content.
 Make sure your child knows it is important that they tell an adult they trust if anything happens
online that makes them feel scared, worried, or uncomfortable.
Thank you for your support as we aim to keep all students, staff and parents safe.
Regards,
Charlotte Hughes
Deputy Head IPK and E-Safety Coordinator

التوعية بالسالمة اإللكترونية
 19أبريل 2021

أولياء األمور الكرام،
في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز و رفع مستوى الوعي بالسالمة اإللكترونية لهذا العام ،نود تذكيركم و لفت انتباه الجميع إلى
مسؤوليات استخدام وسائل التواصل االجتماعي والحفاظ على سالمة التالميذ .فإن استخدام التالميذ للتكنولوجيا يزداد مع زيادة إمكانية
الوصول إلى األجهزة اللوحية والحواسيب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية واأللعاب اإللكترونية الموصولة على الشبكة
المعلوماتية .لذا نحن في أكاديمية رأس الخيمة ملتزمون بضمان حسن معاملة كل من الموظفين ،أولياء األمور و التالميذ بكرامة واحترام.
و لن يتم التسامح مع أي نوع من أنواع التنمر و المضايقات .بما في ذلك التنمر عبر الشبكة المعلوماتية و وسائل التواصل االجتماعي.
كما أننا في أكاديمية رأس الخيمة نواصل تعليم تالميذنا بأن يكونوا أذكياء عند استخدامهم ألجهزة الكمبيوتر أو األجهزة المحمولة.
 – Sالسالمة – عدم إعطاء أي معلومات خاصة عنكم.
 – Mاالجتماع – ال تقابل أو تجتمع إال باألشخاص الذين تم مقابلتهم عبر الشبكة المعلوماتية بوجود ولي األمر.
 – Aقبول – ال تقم بفتح أو قبول رسائل إلكترونية عبر بريدكم الخاص إال من األشخاص الذين تثق بهم.
 – Rموثوق – عدم التحدث مع أشخاص ال تعرفهم ،فبعض الناس قد يكذبون في معلوماتهم عبر الشبكة المعلوماتية  ،لذا تحدثوا فقط مع
العائلة و أصدقائكم الحقيقيين.
 – Tإبالغ – يجب إبالغ ولي األمر أو أي شخص بالغ تثقون به في حال رؤيتكم ألي شيء مزعج أو غير مريح عبر الشبكة
المعلوماتية.
من المهم االستمرار في التحقق و مراقبة استخدام التالميذ للتكنولوجيا في المنزل ،و يجب تذكر ما يلي:









مناقشة شروط ستخدام الشبكة المعلوماتية في المنزل .و التفكير في المعلومات الخاصة التي يجب االحتفاظ بها.
مناقشة كيفية إنشاء كلمة سر قوية مع أبنائكم لكي يتمكنوا من حماية حساباتهم الخاصة.
وضع القواعد المتعلقة باستخدام أبنائكم لكاميرات الويب و أي تطبيقات أخرى أو األجهزة التي تسمح بالدردشة الصوتية أو
المرئية.
إذا كان أبناؤكم يستخدمون منصات التواصل االجتماعي ،فيجب التأكد من معرفة أبنائكم لمسؤولياتهم و أنه بمجرد نشر صورة،
مقطع فيديو أو تعليق عبر الشبكة المعلوماتية ،فقد يكون من الصعب جداً حذفه.
أدوات الرقابة ألولياء األمور قد ال تكون دائما ً فعّالة بنسة  ،%100و قد يتم تجاوزها في بعض األحيان بمحتوى غير الئق.
قم بتحميل برنامج مكافحة الفيروسات ،تأمين االتصال بالشبكة المعلوماتية ،و استخدام أدوات الرقابة ألجهزة الكمبيوتر،
الهواتف المحمولة و وحدات التحكم في األلعاب اإللكترونية و ذلك لحظراستقبال أي محتوى غير الئق أو اتصال من أشخاص
غير معروفين.
التأكد من أن أبناءكم على علم بكيفية اإلبالغ و حظر األشخاص الذين قد يرسلون إليهم رسائل أو محتوى غير الئق.
الـتأكيد على أبنائكم بأهمية إبالغ أي شخص بالغ يثقون به في حال حدوث أي أمر على الشبكة المعلوماتية قد يجعلهم يشعرون
بالخوف ،القلق أو عدم االرتياح.

نشكركم على حسن تعاونكم و دعمكم لنا ،ألن هدفنا هو الحفاظ على سالمة التالميذ ،أولياء األمور و المعلمين.
تحياتي،
شارلوت هيوز
نائب مدير المدرسة .IPK -

