اإلذن باستخدام االنترنت

اإلذن بالدخول إلى اإلنترنت في المدرسة
 -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

كجزء من تعلم ابنتكككم  ،عكلكاكاكت انكتكمكككن مكن انك
اإلنترنت في انمدرسة.

ك

نك

هذه اننشرة تذكار سن ي افاكد بككنكككم تعكاكاكتكم اإلذن بكنكتكككم
نلدخ ن شبكة ا نترنت في انمدرسة.

ا نترنت ه حدى انخدمتت انمفادة انرائعة انتي ستستخدماكت
ابنتكم كجزء من دراستات انعتمة .نكخذ اشتراك ا نكتكرنكت مكن
شركة ا ت ت ت ،ممت امنع انم اقع غار انمالئمة ،كمت سك
تكتكمكككن
تمنع انمدرسة انم اقع اإلضتفاة غار انمنتسبة .سك
تلماذات انمدرسة ا بتدائاة من مشتهدة م اقع تعلاكمكاكة مكحكددة
تختترهت انمعلمة تشر علاات في جماع األ قتت .سنستمر في
ذا البتم خال ذنك.
تقدام خدمتت اإلنترنت بنتكم
ذا كتن نداكم تي استفستر ح ساتستنت فكي خكدمكة اإلنكتكرنكت
ت استخكدام شكبكككة اإلنكتكرنكت فكي مكدرسكة نكاكاكفكة ،انكرجكتء
ا ت ت بتنسادة فاكي ه كنز ،منسّقة قسم انكحكتسك ت تكقكنكاكة
انمعل متت ت انسادة بتربرا هات ن ،رئيسة المرحلة االبتدائية.

مع تحياتي،

اآلنسة ديب ار فورسايث
مديرة المدرسة
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As part of her learning, your daughter is required to access the internet at school.
The Internet is a fantastic resource that your
daughter will be using as part of her regular
studies. Our access to the Internet is through
Etisalat’s server. This provides an excellent
screen for blocking unsuitable sites.
The
School will also block additional sites which we
feel are not appropriate. Primary pupils will
only be able to view specific educational sites
chosen by the teacher and their Internet use
will be supervised by a teacher at all times.
We will continue to give Internet access to your
child unless instructed otherwise.
If you have any questions about our Internet
policy or use of the Internet at Latifa School
please contact Mrs. Vikki Hawkins, Primary
ICT Coordinator, or Mrs. Barbara Heaton,
Head of Primary.

Yours sincerely,

MS. DEBRA FORSYTH
Principle

