
 

 
 

 
 
 
 
  (Classroom بما في ذلك) G Suite for Education معلومات خصوصیة
 
 في  Star Primary School نستخدم  G Suite  للتعلیم وندیر حساب G Suite for Education لطفلك         
. G Suite للتعلیم عبارة عن مجموعة من أدوات إنتاجیة التعلیم من Google والتي تشمل Gmail والتقویم والمستندات و 
Classroom ، .من بین العدید من األدوات األخرى. یتم استخدامها من قبل عشرات المالیین من التالمیذ والمعلمین حول العالم 
  .یعني حساب التعلیم أنه ال یتم جمع البیانات ألغراض الدعایة ولن تظهر أي إعالنات أثناء استخدام التلمیذ لهذه األدوات
 إلكمال المهام والتواصل مع معلمیهم وتعلم مهارات G Suite في مدرسة ستار االبتدائیة   ، سیستخدم األطفال حساباتهم في
  .المواطنة الرقمیة للقرن الحادي والعشرین
 
  یوفر اإلشعار أدناه إجابات لألسئلة الشائعة حول ما یمكن
                                                             Google فعله وما ال یمكنها فعله بالمعلومات الشخصیة لطفلك ، بما في ذلك
:  
 

●  Googleما المعلومات الشخصیة التي تجمعها
  ؟

●  كیف تستخدم     Google هذه المعلومات
●  هل ستكشف Googleعن معلومات طفلي الشخصیة 
●  هل تستخدم Google المعلومات الشخصیة للتالمیذ للمستخدمین في المدارس االبتدائیة والثانویة الستهداف اإلعالنات 
●  ؟G Suite for Education هل یمكن لطفلي مشاركة المعلومات مع اآلخرین باستخدام حساب

 
  .وإخبارنا بذلك  info@star.newham.sch.uk یرجى قراءتها بعنایة ، وإذا كان لدیك أي أسئلة ، فیرجى االتصال بالمدرسة
 
  للتعلیم ألولیاء األمور واألوصیاء G Suite إشعار
 
 المعلومات Google بشأن هذه الحسابات وكیف تجمع Google یصف هذا اإلشعار المعلومات الشخصیة التي نقدمها إلى
 یمكن ، G Suite for Education الشخصیة من التالمیذ وتستخدمها وتكشف عنها فیما یتعلق بهذه الحسابات. باستخدام حسابات
 :واستخدامها والموضحة في Google للطالب الوصول إلى "الخدمات األساسیة" التالیة التي تقدمها
https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 
 

● Classroom - ُتستخدم لعرض الموارد والفصول الدراسیة و واجب منزلي ، وضع عالمات على العمل والمالحظات  
●   المستندات -معالجة الكلمات
●   نماذج- أداة استطالع واختبار للموضوعاتالمدرسیة
●   والشرائح- العروض التقدیمیة
●   التقویم - التقویم المدرسي الشخصي
●   جهات االتصال - للتواصل مع المعلمین وفصولهم وما إلى ذلكالطالب
●   محرك األقراص - تخزین ملفات
●   المجموعات - للتنظیم من مجموعات الفصل
●  احتفظ -تدوین المالحظات
●  أوراق-جداول البیانات
●   مواقع- إنشاء موقع ویب تحت إشراف المعلم / الموضوع فقط
●   االجتماع - تحت إشراف المدرس / المادة فقط -
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●   مرفق التخزین / النسخ االحتیاطي -
 
 للتعلیم. على G Suite األخرى مع حساباتهم في Google باإلضافة إلى ذلك ، نسمح أیًضا للتالمیذ بالوصول إلى بعض خدمات
 :وجه التحدید ، قد یتمكن طفلك من الوصول إلى "الخدمات اإلضافیة" التالیة
 

● YouTube - حساب التعلیم فقط (بدون إعالنات)  
●   خرائط
● Google Earth  

 
 G معلومات حول المعلومات التي یجمعها ، باإلضافة إلى كیفیة استخدامه وإفشاء المعلومات التي یجمعها من Google یوفر
  .G Suite for Education للتعلیم في إشعار خصوصیة Suite حسابات
 
 https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html یمكنك قراءة هذا اإلشعار عبر اإلنترنت على
  
  :یجب علیك مراجعة هذه المعلومات بالكامل ، ولكن فیما یلي إجابات لبعض األسئلة الشائعة
 
 ؟Google ما المعلومات الشخصیة التي تجمعها
 
 بمعلومات شخصیة معینة عن الطفل ، بما في ذلك Google تزوید Star Primary School عند إنشاء حساب تلمیذ ، یجوز لـ
 Google تجمع ، Google وكلمة المرور. عندما یستخدم التلمیذ خدمات (G Suite) االسم وعنوان البرید اإللكتروني للمدرسة
  :أیًضا المعلومات بناًء على استخدام هذه الخدمات. یتضمن ذلك

●  معلومات الجهاز ، مثل طراز الجهاز وإصدار نظام التشغیل ومعرفات الجهاز الفریدة ومعلومات شبكة الجوال بما في ذلك
  رقم الهاتف ؛

●  ومعلومات أحداث الجهاز ، ، Google معلومات السجل ، بما في ذلك تفاصیل كیفیة استخدام المستخدم لخدمات 
  للمستخدم ؛ (IP) وعنوان بروتوكول اإلنترنت

●  (GPS) ونظام تحدید المواقع العالمي IP معلومات الموقع ، على النحو الذي تحدده التقنیات المختلفة بما في ذلك عنوان
  وأجهزة االستشعار األخرى ؛

●   أرقام التطبیق الفریدة ، مثل رقم إصدار التطبیق ؛
●  والكوكیزأو تقنیات مشابهة والتي تستخدم على المعلومات جمع وتخزین حوالي متصفح أو جهاز، مثل اللغة المفضلة

  .واإلعدادات األخرى
 
  هذه المعلومات؟ Google كیف تستخدم
 
 المعلومات الشخصیة الخاصة بالتلمیذ لتوفیر الخدمات وصیانتها Google للتعلیم ، تستخدم G Suite في الخدمات األساسیة لـ
 إعالنات في الخدمات األساسیة وال تستخدم المعلومات الشخصیة المجمعة في الخدمات األساسیة Google وحمایتها. ال تقدم
 المعلومات التي تم جمعها من جمیع الخدمات اإلضافیة Google اإلضافیة ، تستخدم Google ألغراض الدعایة. في خدمات
 هذه Google ومستخدمیها. قد تستخدم Google لتوفیرها وصیانتها وحمایتها وتحسینها ، وتطویر خدمات جدیدة ، وحمایة
 المعلومات الشخصیة من إحدى الخدمات Google المعلومات أیًضا لتقدیم محتوى مخصص ، مثل نتائج بحث أكثر صلة. قد تدمج
  .األخرى Google مع المعلومات ، بما في ذلك المعلومات الشخصیة ، من خدمات
 
  المعلومات الشخصیة للطالب للمستخدمین في المدارس االبتدائیة الستهداف اإلعالنات؟ Google هل تستخدم
 
 أي معلومات شخصیة للمستخدم (أو أي Google للتعلیم في المدارس االبتدائیة ، ال تستخدم G Suite ال. بالنسبة لمستخدمي
 الستهداف اإلعالنات ، سواء في الخدمات األساسیة أو في الخدمات (G Suite for Education معلومات مرتبطة بحساب
  .للتعلیم G Suite اإلضافیة األخرى التي یتم الوصول إلیها أثناء استخدام حساب
 
  ؟G Suite for Education هل یمكن لطفلي مشاركة المعلومات مع اآلخرین باستخدام حساب
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 والمواقع ، والتي تتضمن میزات یمكن Google مثل محّرر مستندات Google قد نسمح للطالب بالوصول إلى خدمات
 للمستخدمین من خاللها مشاركة المعلومات مع اآلخرین أو بشكل عام. عندما یشارك المستخدمون المعلومات علًنا ، فقد تكون قابلة
  .Google للفهرسة بواسطة محركات البحث ، بما في ذلك
 
  عن معلومات طفلي الشخصیة؟ Google هل ستكشف
 
  :ما لم تنطبق إحدى الحاالت التالیة Google المعلومات الشخصیة مع الشركات والمؤسسات واألفراد خارج Google لن تشارك
 

●  المعلومات الشخصیة مع الشركات أو المؤسسات أو األفراد خارج Google بموافقة الوالدین أو الوصي. ستشارك
Google عندما تحصل على موافقة الوالدین (للمستخدمین الذین تقل أعمارهم عن سن الرشد) ، والتي یمكن الحصول 
  .G Suite for Education علیها من خالل مدارس

●  للتعلیم ، نظًرا ألنها حسابات مدارة من قبل المدرسة ، المشرفین G Suite مع مدرسة ستار االبتدائیة. تمنح حسابات
  .الوصول إلى المعلومات المخزنة فیها

●  تقدیم معلومات شخصیة إلى الشركات التابعة أو غیرها من المؤسسات أو Google للمعالجة الخارجیة. یجوز لشركة
 وبما یتوافق مع إشعار خصوصیة Google بناًء على إرشادات ، Google األشخاص الموثوق بهم لمعالجتها لصالح
G Suite for Education وأي إجراءات أخرى مناسبة للسریة واألمان.  

●  إذا Google المعلومات الشخصیة مع الشركات أو المؤسسات أو األفراد خارج Google ألسباب قانونیة. ستشارك
 كان لدیها اعتقاد حسن النیة أن الوصول إلى المعلومات أو استخدامها أو االحتفاظ بها أو اإلفصاح عنها ضروري بشكل
  معقول من أجل:االلتزام
 

  .بأي قانون ساٍر أو الئحة أو إجراء قانوني أو واجب النفاذ طلب حكومي-
  .فرض شروط الخدمة الساریة ، بما في ذلك التحقیق في االنتهاكات المحتملة -
  .اكتشاف أو منع أو معالجة االحتیال أو المشكالت األمنیة أو التقنیة -
 أو الجمهور وفًقا لما یقتضیه القانون أو Google أو مستخدمي Google الحمایة من إلحاق ضرر بحقوق أو ملكیات أو سالمة -
  .یسمح به
 

●   .أیًضا المعلومات غیر الشخصیة - مثل االتجاهات حول استخدام خدماتها - بشكل عام ومع شركائها Google تشارك
 
 
 
 
  ماذا لو كان لدي المزید من األسئلة أو كنت أرغب في قراءة المزید؟
 
 G Suite أثناء تسجیل الدخول إلى حساب https://myaccount.google.com في المقام األول ، یمكنك أنت وطفلك زیارة
for Education لعرض وإدارة المعلومات الشخصیة وإعدادات الحساب.  
 
 فیرجى االتصال ، Google للتعلیم من G Suite إذا كانت لدیك أسئلة حول استخدامنا لحسابات
info@star.newham.sch.uk 
 
 بجمع المعلومات الشخصیة واستخدامها والكشف عنها لتقدیم الخدمات لنا ، Google إذا كنت ترید معرفة المزید حول كیفیة قیام
 :فیرجى مراجعة
 
 /https://www.google.com/edu/trust جناح للتعلیم الخصوصیة مركز G إن
 جناح للتعلیم الخصوصیه Gو
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 /https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy في Google سیاسة خصوصیة
 Google Apps for Education للتعلیم األساسیة إلینا بموجب اتفاقیة G Suite یتم تقدیم خدمات
https://www.google.com/apps/intl/ar /terms/education_terms.html 
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 https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html تعدیل معالجة البیانات
.  
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