
 

PENTUCKET REGIONAL SCHOOL DISTRICTتكنولوجيا المعلومات 
نت نت خطاب تغطية عىل اإلنبر  عبر اإلنبر

 
 
 ، ولي األمر / الوصي العزيز
 
نت  أنشأت منطقة مدرسة بنتوكيت اإلقليمية )المشار إليها فيما يىلي باسم "المنطقة"(الشبكة واإلنبر
ي مدارسوالطالب

 .خدماتلموظف 
 
" نت عبارة عن شبكة عالمية ستوفر لطفلك إمكانية الوصول إل مجموعة واسعة من المعلومات اإلنبر  
ي جميع أنحاء

 
ا من التواصل مع الناس ف

ً
 من جميع أنحاء العالم. سيتمكن طفلك أيض

ي الحياة
 
ي إعداد طفلك للنجاح ف

 
نت للمشاري    ع التعليمية ف  العالم. سيساعد استخدام اإلنبر

ي الحادي
 
  .القرنوالعش  ين والعمل ف

 
ها غبر مرغوب فيها. يقيد عامل تصفية جدار الحماية بالمدرسة وسياسة  نت قد تعتبر من الممكن أن يجد طفلك مادة عىل اإلنبر
 االستخدام المقبول للمنطقة التعليمية الوصول إل المواد غبر 
نت ي بيئة المدرسة ، وقد تكون هناك أنواع إضافية من المواد عىل اإلنبر

 
 المالئمة ف

تتماش  مع قيم عائلتك. نود أن نشجعك عىل استخدام هذا كفرصة إلجراءال   
 مناقشة مع طفلك حول قيم عائلتك وتوقعاتك حول كيفية توجيه هذه القيم
نت  .ألنشطة طفلك أثناء تواجده عىل اإلنبر
 

ا للغرض التعليمي وعمر طفلك. يتم وصف
ً
نت المقدمة لطفلك وفق المستويات المختلفة للوصول  تختلف مستويات الوصول إل اإلنبر

 :عىل النحو التالي 
 

شبكة الويب العالمية: سيكون لدى جميع الطالب وصول إرشادي إل الويب من خالل أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة  .1
 .المنطقة

 
ي فقط من خالل حساب الفصل  .2

ون  يد اإللكبر : سيتم منح الطالب الوصول إل البر الدراشي الوصول إل الفصل الدراشي
 .الخاص بمعلمهم

 
ي الفصل 

 
اف المباش  للمدرس للتدخل ف ي مطالبة طفلك بعدم الوصول إل الخدمات خارج نطاق الوصول تحت اإلش 

 
لديك الخيار ف

ي ا
 
. لممارسة خياراتك ، يرجر إعادة تعبئة النموذج ف والتوقيع عليه أنت وطفلكلصفحة التالية ، وملؤه بشكل مناسب الدراشي إل  ،

 .إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات s معلم طفلك. يرجر التواصل مع
 

 ، مع خالص التقدير
 
 
 مقاطعة مدرسة بنتوكيت اإلقليمية
 إدارة


