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 بلدية إمول  
 الميدالية الذهبية للقيمة العسكرية للمقاومة الشعبية 

 قسم خدمة الطفولة 

 

 

 

 ''  G Suiteجوجل ''  الموافقة المسبقة على استخدام منصة

 ملحوظة: امأل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وأعد اإلستمارة إلى معلم المدرسة / المربي 
 

" )المعروف  G Suiteنطلب منكم التوقيع على الموافقة المسبقة الستخدام نظام جوجل األساسي المسمى "  ،أعزائي أولياء األمور
 (. Google Apps for Educationأيًضا باسم 

 

 نحن الموقعين أدناه:

 

 …………………………………………………........................... األم ..……….………………األب 

 ………………………………………………للقاصر .………………………………………أو الوصي 

 ...…………………………………………………………………………المسجل في مدرسة حضانة البلدية

 

@  الذي توفره خدمة الطفولة في childhood.comune.imola.bo.itنعبر عن موافقتنا على االستخدام المجاني للنطاق 
 . G Suite" (Google Apps for Education)بلدية إيموال للوصول إلى النظام األساسي "

 

 اإلستمارة، نعلن أيًضا أننا:  بتوقيعنا على هذه 

 

 ;فهم محتواها و  ' ' G Suiteجوجل ''  من " لوائح قوانين اإلستخدام لمنصة  1حق رقم  بعد قراءة المل .1

 ألولياء األمور، الذي نشرته جوجل(: G Suite : عرض ل 2بعد عرض المستند )الملحق رقم  و .2

)قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة( وأن  FERPAتَْمتثِل لمعايير  G Suiteعلى علم بأن جوجل  •

يساعد التزام جوجل باتفاقيات المالذ اآلمن المبرمة بين االتحاد  االلتزام بذلك منصوص عليه في العقود.

األوروبي والواليات المتحدة في ضمان توافق معايير حماية البيانات مع أحكام االتحاد األوروبي للمؤسسات  

 التعليمية.

على موافقة أولياء األمور المطلوبة بموجب   على علم بأن جوجل تطلب من المؤسسات التعليمية الحصول •

COPPA  الستخدام خدماتها (1998)قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت لسنة; 

وفقًا لقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت  G Suiteعلى علم أنه يمكن استخدام خدمات  •

(COPPA); 

 ( لهذه اإلستمارة؛ 3ات كما ورد وصفها في المرفق )المرفق  قرأنا المعلومات المتعلقة بأمن وخصوصية البيان .3

  …………………خيالتار                  

        التوقيع                                                                                       

………………………………………………               ………………………………………………                        

 

حالة االنفصال تحت الوصاية المشتركة. في حاالت أخرى، يمكن للوالد الموقع الوحيد أن  التوقيع المزدوج إلزامي في 

 يعلن أن الوالد اآلخر قد أعرب عن رأي إيجابي بشأن التوقيع على هذا اإلعالن، على الرغم من أنه لم يعلق عليه: 
 

 أعتزم االستفادة من هذا الخيار  ..…..………………………………………….أنا الموقع 

 …………………………………………………       وقيعالت    
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