
 

 

 

 Liwa International School Al Mushrif -  E-Mail Policy 

 
This is an agreement between the School and both the students and parents, in using 

the School E-mail system. 

.  المدرسي تعتبر هذه الوثيقة اتفاقية بين المدرسة وكل من الطالبات وأولياء األمور، حول استخدام نظام البريد اإللكتروني   

Account user names and passwords will be provided to parents so that parents can monitor the 

account and communicate with teachers. 

حتى يتمكنوا من مراقبة الحساب الخاص ببناتهم ويتمكنوا من أسماء المستخدمين وكلمات المرور   سيتم تزويد أولياء األمور بحسابات

 التواصل مع المعلمات.   

• All email accounts are property of LISG and all email activities must comply with the  ‘  

Internet Access & E-Safety Policy’. 

ية للبنات وينبغي أن تتوافق جميع أنشطة البريد اإللكتروني مع ملك لمدرسة ليوا الدولتعتبر حسابات البريد اإللكتروني  •

 سياسة المدرسة الخاصة باستخدام االنترنت واألمن اإللكتروني.  

• The primary purpose of the student electronic mail system is for students to communicate 

with school staff, outside resources related school assignments, and fellow students to 

collaborate on school activities.  

الهدف األساسي من استخدام نظام البريد اإللكتروني هو من أجل تمكين الطالبات من التواصل مع طاقم عمل المدرسة،   •

 ، وتشجيع الطالبات على المشاركة في األنشطة المدرسية.   الخارجيةذات الصلة بالمصادر إتمام المهام المدرسية 

• Pupils will receive information and training on email communication using school email 

accounts from their class teachers each academic year. 

استخدام حسابات البريد اإللكتروني المدرسية من قبل  ستتلقى الطالبات معلومات وتدريباً حول خدمة البريد اإللكتروني ب  •

 معلمات الصفوف في كل عام دراسي.  

• Students must check their school email accounts on a regular basis. 

 ينبغي على الطالبات تفحص حسابات البريد اإللكتروني الخاصة بهن بشكل منتظم   •

• The student will be removed from the email system in the event of inappropriate use, 

misconduct or upon leaving school. 

سيتم إزالة أسماء الطالبات من نظام البريد اإللكتروني في حال االستخدام غير المالئم للبريد اإللكتروني، سوء التصرف   •

 أو عند مغادرة المدرسة.  

• Students are responsible for messages sent from their accounts. Students should not share 

their usernames and passwords. 

تعتبر الطالبات مسؤوالت عن الرسائل التي ترسل من حساباتهن. ال ينبغي على الطالبات مشاركة اسم المستخدم الخاص   •

 .  بهن وكلمة المرور مع أي شخص آخر

• Occasional and reasonable personal use of the email is permitted, providing this does not 

interfere with the performance of the electronic mail system of the school. 

يتداخل مع إنجازات نظام  يسمح باستخدام البريد اإللكتروني بشكل شخصي وعرضي، لكن السماح بذلك ينبغي أن ال  •

 البريد اإللكتروني للمدرسة.  

• The email cannot be used to operate a personal business. 

 ينبغي عدم استخدام البريد اإللكتروني للقيام باألعمال الشخصية   •

• Students will report any unusual activities such as "spam" communications, obscene email, 

attempts by adults to lure them into dangerous behaviors, and the like to the school's E-

Learning Coordinator or Child Protection Officer immediately. Students should not 

forward chain letters, jokes, or graphics files. 

"البريد المزعج"، عدم وجود بريد إلكتروني، محاوالت  طة غير اعتيادية مثل  ستقوم الطالبات باإلبالغ عن أي أنش  •

للقيام بسلوكيات خطرة، وإبالغ منسقة التعلم اإللكتروني وموظفة حماية الطفل فوراً. ال ينبغي على   اليافعين جرهن

 الطالبات إرسال سلسلة من الرسائل، نكات، أو ملفات تحتوي على رسومات.  

• Students will not identify their home telephone numbers, or home addresses in any email 

correspondence. 

 ال ينبغي على الطالبات ذكر أرقام هواتف منازلهن، أو عناوين إقامتهن في أي رسالة بريد إلكتروني.  •
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• System administrators may create filters to scan for and eliminate viruses and large graphic 

files that are unrelated to the school’s operation. 

اإلداريات بإنشاء برامج تعمل على تنقية نظام البريد اإللكتروني والقضاء على أي فيروسات وملفات تحتوي  قد تقوم  •

 على رسومات ال ترتبط بمنظومة المدرسة.  

• The email system is not confidential and will be monitored and accessed by system 

administrator when is required. 

  من قبل إداريات النظام متى تطلب األمر ذلك.   لوصول إليه روني سرياً ويتم مراقبته وار نظام البريد اإللكت ال يعتب  •

• When issues arise, the department will deal directly with the student, school administration 

and/or parents/guardians. Improper use of the system will result in discipline and possible 

block of the student email account. Illegal activities on the system will be referred to law 

enforcement authorities for appropriate legal action. 

سيؤدي االستخدام  أو أولياء األمور. يقوم القسم بالتعامل مباشرة مع الطالبة، اإلدارة المدرسية و / عندما تظهر مشكلة، س •

غير المناسب للنظام إلى إجراء تأديبي ومن الممكن إغالق حساب البريد اإللكتروني الخاص بالطالبة. ستحال األنشطة  

 غير القانونية لنظام البريد اإللكتروني إلى جهة قانونية التخاذ اإلجراء القانوني المالئم.   

• As it deems necessary, the School may contract with outside agencies to operate the 

student electronic mail system. If this arrangement is made, all parts of this statement 

remain in force. 

اإللكتروني الخاص بالطالبات. إذا  عند الحاجة، قد تقوم المدرسة بالتعاقد مع وكاالت خارجية من أجل تشغيل نظام البريد  •

 مكوناتها سارية المفعول.  تم وضع هذه االتفاقية، ستبقى جميع 

• The IT/E-Learning Department is responsible to ensure the efficient use of the electronic 

mail system. The interpretation of appropriate use and future revisions of this guideline are 

the responsibility of the IT/E-Learning Coordinator. 

كما أن  الفعال لنظام البريد اإللكتروني. يعتبر قسم تكنولوجيا المعلومات/التعلم اإللكتروني مسؤوالً عن ضمان االستخدام  •

تلقى على  المستقبلية لهذه التوجيهات  مسؤولية وضع الخطوط العريضة لالستخدام المالئم للبريد اإللكتروني والمراجعة 

 عاتق منسقة تكنولوجيا المعلومات/التعلم اإللكتروني.  

• If necessary, the School, at its discretion, may close the accounts at any time. 

 عند الحاجة، قد تقوم المدرسة حسب تقديرها بإغالق حسابات البريد اإللكتروني في أي وقت .  •

 

 Please tick if you have read and understood the Email Agreement. 

  يرجى وضع إشارة صح إذا تم قرآءة وفهم اتفاقية البريد اإللكتروني 

 

 Please tick if you give consent for your child to have a school Email account. 

  ابنته للبريد اإللكتروني المدرسي يرجى وضع إشارة صح إذا وافق ولي األمر على استخدام  

 

 

 
Student Name:                                                                                                                                                   اسم الطالبة  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Student Grade :                                                                                                                                                      :الصف 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Parent Name:                                                                                                                                              :اسم ولي األمر 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Parent Signature:                                                                                                                                    :توقيع ولي األمر 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date:                                                                                                                                                                     :التاريخ 
………………................... 
 


