
 

Expectations for use of Technology                                                                                                                             توقعات الستخدام التكنولوجیا  
I will use the computer/ipad in a safe and responsible manner at all times              سأستخدم الكمبیوتر / ipad بطریقة آمنة ومسؤولة في جمیع األوقات 

❏ I will use the school Macbook, computer or ipad for school purposes only. 
 سوف أستخدم جهاز Macbook المدرسي أو الكمبیوتر أو iPad ألغراض المدرسة فقط.❏

❏ I will address my teacher, when communicating with them online, using their title and surname (e.g. Ms Blake). 
 سأخاطب معلمي ، عندما أتواصل معهم عبر اإلنترنت ، باستخدام عنوانهم ولقبهم (مثل السیدة بلیك).❏

❏ I will use sentences when typing messages.  
 سأستخدم الجمل عند كتابة الرسائل.❏

❏ I will type in a Google forum using respectful words. 
 سأكتب في منتدى Google باستخدام كلمات محترمة.❏

❏ I will only use Google Sites and Google Classroom during the hours of 8.30am and 3.15pm. 
 سأستخدم مواقع Google و Google Classroom فقط خالل ساعات 8:30 صباًحا و 3.15 مساًء.❏

❏ I will only use Google Classroom to contact my teacher during the hours of 8.30am and 3.15pm. The teacher will only reply to me 
during these hours. 

 سأستخدم Google Classroom فقط للتواصل مع أستاذي خالل ساعات 8:30 صباًحا و 3.15 مساًء. سیقوم المعلم بالرد علي فقط خالل هذه الساعات.❏
❏ I will use the internet to search for school-related topics only. 

 سأستخدم اإلنترنت للبحث عن المواضیع المتعلقة بالمدرسة فقط.❏
❏ I will not install any other programs or games onto the school macbook or ipad. 

 لن أقوم بتثبیت أي برامج أو ألعاب أخرى على ماك بوك المدرسة أو باد.❏
❏ I will use my own password and login and not give these to anyone else. 

 سأستخدم كلمة المرور الخاصة بي وتسجیل الدخول ولن أعطیها ألي شخص آخر.❏
❏ I will not give out my full name, address, telephone number or passwords online. 

 لن أعطي اسمي بالكامل أو عنواني أو رقم هاتفي أو كلمات المرور الخاصة بي على اإلنترنت.❏
❏ I will not send any photos or videos of myself or of other people online. 

 لن أرسل أي صور أو مقاطع فیدیو لنفسي أو ألشخاص آخرین عبر اإلنترنت.❏
❏ I will only take photos of work or record sound, when my teachers ask me to as part of a lesson. 

 سألتقط فقط صوًرا للعمل أو أسجل الصوت ، عندما یطلب مني أساتذتي القیام بذلك كجزء من الدرس.❏
❏ I will talk to an adult in my house if I feel uncomfortable or unsafe online. 

 سوف أتحدث إلى شخص بالغ في منزلي إذا شعرت بعدم االرتیاح أو غیر آمن عبر اإلنترنت.❏
❏ I will call the Kids Helpline if I feel uncomfortable or unsafe online. The Kids Helpline phone number is 1800 55 1800. 

 سیتصل بخط مساعدة األطفال إذا شعرت بعدم االرتیاح أو عدم األمان عبر اإلنترنت. رقم هاتف Kids Helpline هو 1800 55 1800.❏



❏ I will talk to an adult in my house if I see others participating in unsafe, inappropriate or hurtful online behaviour. 
 سأتحدث إلى شخص بالغ في منزلي إذا رأیت آخرین یشاركون في سلوك غیر آمن أو غیر الئق أو مؤذ عبر اإلنترنت.❏

❏ I will not send any threatening or bullying messages. If I see any I will keep these messages as evidence and tell an adult.  
 لن أرسل أي رسائل تهدید أو تسلط. إذا رأیت أًیا منها ، فسأحتفظ بهذه الرسائل كدلیل وأخبر أحد البالغین.❏

❏ I will think before I post online. I need to be the same person online as I am in real life.  
 سأفكر قبل أن أنشر على اإلنترنت. أحتاج أن أكون نفس الشخص على اإلنترنت كما أنا في الحیاة الواقعیة.❏

❏ I will handle electronic devices with care. This includes:  
 سوف أتعامل مع األجهزة اإللكترونیة بعنایة. هذا یتضمن:❏

❏ Not sharing the device with older siblings or parents عدم مشاركة الجهاز مع األشقاء األكبر سنًا أو اآلباء 
❏ Understanding that the device is for my own learning أفهم أن الجهاز مخصص لتعلمي 
❏ Keeping food and drink away from the device حفظ الطعام والشراب بعیًدا عن الجهاز 

❏ I will never use another student’s username or password. 
 لن أستخدم أبًدا اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بطالب آخر.❏

❏ I will only access my own files. 
 سأدخل فقط ملفاتي الخاصة.❏

❏ I will work in a supervised area, not in my bedroom. 
 سأعمل في منطقة خاضعة لإلشراف ، ولیس في غرفة نومي.❏

❏ I will take breaks while using an electronic device. 
 سآخذ فترات راحة أثناء استخدام جهاز إلكتروني.❏

❏ I understand that everything I do online can be seen by the teachers  
 أدرك أن كل شيء أقوم به عبر اإلنترنت یمكن رؤیته من قبل المعلمین.❏

❏ I will not use electronic devices to access 13+ material or non-educational programs such as: 
 لن أستخدم األجهزة اإللكترونیة للوصول إلى 13+ مادة أو برامج غیر تعلیمیة مثل:❏

 



By taking a Sacred Heart Macbook home, I understand that: 
● This Macbook or Ipad remains the property of Sacred Heart Catholic Parish Primary School 
● If the Macbook or Ipad is lost or damaged I need to report it immediately to admin@shstalbans.catholic.edu.au 
● I will need to pay replacement costs of $1000 if the Macbook is damaged 
● If stolen, parents are expected to go to the Police Station and make a police report. 

 
 من خالل أخذ جهاز Macbook مدرسي إلى المنزل ، أفهم ما یلي:

.Sacred Heart Catholis Parish Primary School ملًكا لـ Ipad أو Macbook یبقى هذا 
admin@shstalbans.catholic.edu.au أو تعرض للتلف ، فأنا بحاجة إلى اإلبالغ عنه على الفور إلى Ipad أو Macbook إذا ُفقد 

 سأحتاج إلى دفع تكالیف االستبدال التي تبلغ 1000 دوالر أمریكي في حالة تلف الجهاز
 إذا ُسرق ، من المتوقع أن یذهب اآلباء إلى مركز الشرطة وأن یقدموا تقریًرا للشرطة.

As a parent, I understand that the Sacred Heart Macbook or iPad is for my child's use for school-related online learning, and will not be used 
by any other members of the family. 
 بصفتي أحد الوالدین ، أفهم أن جهاز Sacred Heart Macbook أو iPad مخصص الستخدام طفلي للتعلم عبر اإلنترنت المرتبط بالمدرسة ، ولن یتم استخدامه من قبل أي أفراد آخرین في األسرة.

 
I have read the above expectations and I agree to use online learning in a safe and responsible way at all times.  

 لقد قرأت التوقعات أعاله وأوافق على استخدام التعلم عبر اإلنترنت بطریقة آمنة ومسؤولة في جمیع األوقات.

Student Name: أسم الطالب 
 
 
 

Grade: درجة 
 

Student Signature: توقیع الطالب 
 
 

Date: تاریخ 
 

Parent Signature: توقیع األهل 
 
 
 

Date: تاریخ 
 

 


