
أطلع أولياء األمور على أهمية المعلومات 
الشخصية وكيفية حمايتها. 

أعلن عن أدوات تكنولوجيا التعليم التي ستستخدمها 
في الصف توخًيا للشفافية.

معلومات التع��ف 
الشخصية؟

أو باختصار (PII) : هي أي معلومات 
يمكن استخدامها لتحديد هويتك والوصول 

إليك.

• االسم • هوية أف�اد العائلة • العنوان • عنوان الب��د اإللكت�وني • رقم 
الها�ف • الع�ق • الجنسية • اال�تماء اإل�ني • األصل • اللون • المعتقدات أو 

ــف •  ــم التع�� ــي • رق ــع العائل ــن، الوض ــية • الس ــة أو السياس ــاءات الديني اال�تم
معلومــات بطاقــة اال�تمــان • بصمــات األصابع • الصفات المو�وثــة • التا��خ 

الطبــي بمــا فــي ذلــك معلومات حــول العجز الجســدي/ الذهني • 
الخلفية التعليمية • المالية • الجرمية والمهنية.

يقــوم وســطاء ال�يانــات بجمــع ملفــات 
رقميــة حــول مســتخدمي اإل�ترنــت كــي ي�يعــوا 
معلومــات هــؤالء للمســّوقين وُتســتخَدم لإلعالنــات 

المســتهدفة. يمكــن أيضــًا اســتخدام هــذه ال�يانــات 
ألســباب أكثــر إيــذاًء مثــل ســرقة الهويــة، ا�تحــال 

الشخصية والهندسة االجتماعية.

لماذا
قد ي��د أحدهم استهدافي أو 

استهداف طالبي شخصيًا؟

قد ال يستهدفك وسطاء ال�يانات أو يستهدفون أي أحد 
شخصيًا. فكل موقع يجمع �يانات كافة المستخدمين ل�تحّول 

إلى مكتبة لسجالت المستخدمين. هذه األنظمة المرك��ة 
لسجالت المستخدمين تجذب وسطاء ال�يانات مثل الهوني 

بوت. من ثم، إما يقوم الوسطاء باخت�اق الهوني البوت، إما 
يقوم مالكو الموقع اإللكت�وني ب�يع �يانا�ك عن 

قصد وبصيرة.
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التعاون
مع أولياء األمور

ما هي 

إحِم نفسك لكي تحمي �يانات طالبك من التعّرض للخ�ق.

قم �إعداد وتط�يق سياسة لتشارك ال�يانات على مستوى المدرسة ككل.

ال تجمع سوى المعلومات الض�و��ة عن الطالب.

تخّلص من المعلومات الشخصية التي لم تعد بحاجة إليها.

حماية
�يانات الطالب

�ّين للطالب أنهم ال يكونون أبدًا مجهولي الهوية فعًال أ�ناء 
ا�صالهم بشبكة اإل�ترنت.

إش�ح لهم أّن الخدمة المجانية تعني أنهم هم ومعلوما�هم 
الشخصية المنتج. 

شّجع الطالب على ق�اءة سياسات الخصوصية للمواقع 
التي يتسّجلون فيها.

كن مثاًال ُيحتذى من خالل أخذ الحيطة والحذر 
عن قصد وبشكل علني بشأن ممارسا�ك 

لتشارك ال�يانات في الصف.

أطلع الطالب على حقوق 
استخدام ال�يانات 

وخصوصيتها.  

تمكين الطالب

تحّقق من ش�وط الخصوصية لكل أداة.

استعرض عملية أخذ الق�ار مع طالبك.

إط�ح على نفسك األسئلة التالية:

هل يطلب التط�يق أو البرنامج معلومات شخصية للتسجيل؟ 
ما األذونات التي يحتاجها التط�يق لكي يعمل؟ هل يشارك 

مطّو�و التط�يق تفاصيل شخصية مع أط�اف أخرى؟ إذا كان 
األمر كذلك، إلى أي مدى؟

اختيار  األدوات
التكنولوجيا بحكمة

أبطل النوافذ المنبثقة

ال �نقر على اإلعالنات 
والع�وضات األخرى الموجودة 

على الشبكة اإللكت�ونية.

شّفر المستندات المهمة عند 
إرسالها عبر الب��د اإللكت�وني.

استخدم خوادم ب��د آمنة 
إلرسال رسائل الب��د 

اإللكت�وني واستالمها.

تجّنب التسجيل في مواقع 
إلكت�ونية غير آمنة للتخلص من 

وسطاء الهوية المحتملين.

أبِق أذونات التط�يق محدودة 
قدر اإلمكان.

تجّنب مشاركة الصور الحقيقية 
على اإل�ترنت، من األفضل 

مشاركة الرسوم فقط.

ال تشارك أبدًا أي معلومات 
شخصية على مواقع اإلعالم 

االجتماعي.

ال تطلب أبدًا من المواقع 
اإللكت�ونية تذّكر كلمات السر.

إحذف ملفات تع��ف االرتباط 
باستم�ار. 

ماذا يجدر بك وبطالبك فعله لكي
ال �تسّرب معلوما�كم الشخصية؟
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