
التعاون مع أولياء األمور  لتأمين األجهزة من 
خالل تمكينهم من الدخول إلى ميزة الم�اقبة 

األبوية على الجهاز الذي يستخدمه طفلهم

التحقق من سياسات وممارسات الخصوصية 
للتط�يقات التعليمية التي تستخدمها في 

الصف

توعيتهم بشأن أهمية الخصوصية ألمنهم

الش�ح لطالبي عّما يمكن للغرباء فعله عند 
دخولهم إلى أجهزتهم في حال أعطوا اإلذن 

دون د�اية

التواصل مع أولياء األمور حول ض�ورة التحقق 
من وجود أذونات للتط�يقات على أجهزة 

أطفالهم

توعية نفسك وطالبك بشأن التط�يقات اآلمنة 
وغير اآلمنة

إطالع طالبي على أنواع أذونات التط�يقات

إظهار متاجر التط�يقات الموثوقة لهم 
وتعليمهم كيفية التحقق من مصادر التط�يقات

تحسين وظيفة التط�يق

تحسين تسويقه

التعّرف أكثر على معلومات 
هدفهم الديموغ�افية

التحقق با�تظام من التط�يقات 
التي ُمنحت أذونات للدخول إلى 

أجهزتهم

التشديد في مسألة األذونات قدر 
اإلمكان

الحرص على عدم �ن��ل 
نسخ م�ّ�فة عن التط�يقات 

الشائعة عن غير قصد

عدم استخدام أجهزة 
وتط�يقات ال �تيح خيار  

التحّكم بضوابط الخصوصي

االطالع على اآل�اء على 
اإل�ترنت قبل �ن��ل أي 

تط�يق، إنما على أن تق�ر 
بنفسك استخدامه أم ال

"هل مطّور هذا التط�يق شخص 
جد�ر بالثقة؟

"هل يخزنون أو ي�يعون 
المعلومات التي يحصلون عليها؟ 

هذا التط�يق يطلب معلومات كثيرة، 
فهل يا ترى م�اياه أكثر من مخاطره؟

هل يحتاج هذا التط�يق حًقا إلى هذه 
المعلومات ألداء وظيفته كما يجب؟

ما هي
مختلف أنواع األذونات؟

ما
المساعدة التي يمكنني 

؟ تقديمها كمربٍّ كيف
يجب أن يتصّرف المستخدمون 

بهذا الخصوص؟

حين يطلب 
تط�يق ما إذن 

المستخدم، 
على هذا األخير 

أن يسأل نفسه

تعّقب المكان إذن للدخول إلى كامي�ا 
الجهاز

بحسب ط�يعة التط�يق:
 إذن إجباري للدخول

لَم
يحتاج مطّو�و  
التط�يقات إلى 

أذونات؟

لجمع معلومات من أجل:
 إذن إضافي للدخول

ما أهمية ضبط أذونات التط�يقات بالنسبة 
إلى طالبي؟

قد تشّكل التط�يقات، في حال عدم توعية 
الطالب بشأنها، وعند أخذ موافقتهم عن 

غير د�اية، تهديًدا ألمنهم من خالل: 

• التقاط صور وفيد�وهات 
لمحيطهم وأنفسهم.

• م�اقبة شاشتهم وتسجيل 
معلوما�هم الشخصية.

• التواصل مع عناو�ن 
IP ومجاالت خبي.  

الدخول إلى ال�زنامةالدخول إلى الرسائل الدخول إلى قائمة االتصاالت الدخول إلى الكامي�ا 

تذّكر هوية جهازي االتصال بملفات شخصيةتشغيل مكّبر  الصوت
وتط�يقات أخرى
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