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 سياسة الهاتف المحمول
 

 السياسة

، يتعين على جميع المدارس الحكومية بوالية فكتوريا تنفيذ سياسة جديدة للهاتف المحمول. تتطلب هذه 2020اعتباراً من عام 
  السياسة إيقاف تشغيل جميع الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها إلى المدرسة وتخزينها بشكل آمن خالل اليوم الدراسي.  

  تهدف هذه السياسة إلى توفير: 

ئة آمنة للطالب للتعلم دون استخدام غير مناسب للهاتف المحمول )بما في ذلك التنمر عبر اإلنترنت( أو مشتتات بي •
  لالنتباه 

  فرص أكبر للتفاعل االجتماعي والنشاط البدني أثناء الفسحة ووقت الغداء.  •

 

 البحث

وجدت أن الهواتف المحمولة يمكن أن تشتت االنتباه في تم استنباط سياسة الهاتف المحمول الجديدة من خالل األبحاث التي 
أن الوجود غير المنظم للهواتف المحمولة في   الفصول الدراسية وتسمح بالفرصة إلساءة االستخدام في المدرسة. ووجدت أيضاً 

يتوفر ملخص لهذا   الفصول الدراسية يمكن أن يضعف قدرة الطالب على التفكير والتعلم والتذكر واالنتباه وتنظيم العواطف.
 )ابحث عن: الهواتف المحمولة(.   www.education.vic.gov.auالبحث على الموقع اإللكتروني لوزارة التعليم والتدريب 

 

 األسئلة المتكررة

  هل ال يزال بإمكان الطالب إحضار هواتف محمولة إلى المدرسة؟ 

يمكن للطالب إحضار هواتف محمولة إلى المدرسة، ولكن يجب إغالقها وتخزينها بشكل آمن خالل اليوم الدراسي. ال يزال  
  بإمكان اآلباء االتصال بأطفالهم من خالل مكتب المدرسة إذا لزم األمر. 

 
  ءات لالستخدام؟ هل سيكون هناك استثنا

تسمح سياسة الهاتف المحمول الجديدة بقدر قليل من االستثناءات. على سبيل المثال، عندما يتم استخدام الهاتف المحمول إلدارة  
الحالة الصحية، أو لدعم نشاط تعليمي في الفصل. يمكن للمدرسين منح استثناء على أساس تعليمي في الفصل. ويمكن منح جميع 

  ت األخرى من قِبل مدير المدرسة. يمكن لمدرسة طفلك توفير المزيد من المعلومات حول االستثناءات. االستثناءا
 

ليوم الدراسي؟    ما هي العواقب على الطالب الذين يتم ضبطهم وبحوزتهم هاتف محمول أثناء ا

سيتم التعامل مع الطالب الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة في المدرسة بطريقة تتفق مع السياسات التأديبية لمدرستهم. يمكن 
  لمدرسة طفلك توفير المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. 

 
  هل تتضمن السياسة الجديدة أجهزة محمولة أخرى، على سبيل المثال الساعات الذكية؟ 

(. إذا تم iPadsطبق السياسة الجديدة حالياً على التقنيات التي يمكن ارتدائها مثل الساعات الذكية و/أو أجهزة اآليباد )ال تن
إحضارها إلى المدرسة، يجب إغالق اإلشعارات. قد تقرر المدرسة تضمين قيود على استخدام هذه األجهزة في السياسة الخاصة  

 بالمدرسة.  

 

 لمزيد من المعلومات

 تصل بمدرسة طفلك للوصول إلى سياستها بشأن الهاتف المحمول.  ا

http://www.education.vic.gov.au/

