Parental Guidelines for e-Safety
Creative British School has successfully ventured in to the era of e-Learning. During these sessions we
would like to ensure the safety and security of our students. We encourage parents to follow certain
protocols and tracking to ensure that their children are using the internet solely for e-learning purposes and
are not exposed to inappropriate media, hackers or strangers on social media platforms.
1. Parents need to monitor child’s communication and online activity.
2. Ensure they maintain acceptable online etiquette / manners.
3. Ensure your child has breaks (off-screen time).
4. Ensure that your child/children are seated in a common access area to make it easy for you to
monitor them.
5. Make sure your child/children is/are seated in a correct posture to avoid RSI (Repetitive Strain Injury)
and other health related problems.
6. Please use only the Username and Password provided by the school.
7. Keep your information safe. The Login details are personal and to be used only by you and your
child/children. Do not share this information with others.
8. Encourage your child/children to report any kind of cyber bullying to you and the school authorities.
9. Encourage your child/children to take this e-learning seriously as a privilege provided by the MOE,
ADEK and Creative British School.
10. Parents may setup parental controls to keep access to the internet limited and permit only
appropriate websites.
11. Formulate effective procedures to block unwanted sites.
12. DO NOT use the school portal as a platform to discuss or share personal information.

PARENTAL GUIDE TO SETTING UP PARENTAL CONTROL
Step 1: Step up Windows parental controls account
First of all, you need to enable Windows parental controls and add your child’s account.
1. Go to your system’s Settings and click on the “Accounts” option. Make sure you are loggedin as an administrator.

2. From the left panel, go to the “Family & other people” option and choose to add a family member.

3. Select whether you wish to add an adult or a child account and continue.

4. Provide crucial details related to their email id, birth date, etc. Also, set up a password for their
account.

Step 2: Enable parental control settings
Now when you have added your child’s account to Window parental control, you can easily
customize the settings.
1. After adding your child’s account to your family, you can simply personalize the Windows 10
parental control settings. Go to the Windows family control website and log-in with your
Microsoft account. If you want, you can also access these features from your system
settings as well.

2. Under the “Family & other users” section, you can now view the account of your child that
you have just added. To enable Windows 10 parental controls, click on the “Manage family
settings” button.

3. Firstly, turn on the option for “Activity reporting”. In this way, you can get a weekly alert for
their activity on your mail.

4. On the side, you can view various options for Windows parental controls related to website
blocking, purchasing, screen time, etc.

5. When you click on the “Website browsing” feature, you will get a detailed view of the
browsing history. From here, you can block any website as well.

6. Under the same section, there is also an option to block inappropriate content automatically.
Simply turn it on.

7. You can also manually enter the website URLs that you wish to block (or allow) from here.

8. Furthermore, you can go to the “Apps, games & media” to set up more restrictions. From
here as well, you can automatically block inappropriate content.

9. Also, you can provide a certain age for app and media download.
10. To enable time-based restrictions on the computer, go to the “Screen Time” option and turn
it on.

11. After that, you can just specify the time duration for the system usage on all days.

دليل أولياء األمور لألمان اإللكتروني
خاضت مدرستنا اإلبداع البريطانية مغامرة التعليم عن بعد بنجاح في عصر التعلم اإللكتروني .خالل هذه الدورات نود أن نضمن سالمة وأمن طالبنا.
ونوصي أولياء األمور باتباع بعض البروتوكوالت وتتبع ما يقوم به أطفالهم لضمان أنهم يستخدمون اإلنترنت فقط ألغراض التعلم اإللكتروني وعدم
تعرضهم لوسائل اإلعالم غير المالئمة أو المتسللين أو الغرباء على منصات وسائل التواصل االجتماعي.
 .1يحتاج أولياء األمور إلى مراقبة نشاط األطفال عبر اإلنترنت ومع من يتواصلون .
 .2التأكد من حفاظ أطفالهم على آداب مقبولة عبر اإلنترنت.
 .3الحرص على أن طفلك يحصل على مدة استراحة كافية أثناء التعلم عن بعد .
 .4الحرص على أن طفلك  /أطفالك يجلسون في منطقة يسهل عليك فيها اإلشراف عليهم و تفقدهم من حين آلخر .
 .5تأكد من أن طفلك  /أطفالك يجلسون في وضعية صحيحة ال تعرضهم لإلجهاد وآالم العضالت و غيره من المشاكل الصحية ذات الصلة.
 .6يرجى استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المقدمين فقط من المدرسة.
 .7حافظ على أمان معلوماتك .تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك شخصية ويجب استخدامها فقط من قبلك أنت وطفلك  /أطفالك .ال تشارك هذه
المعلومات مع اآلخرين.
 .8شجع طفلك /أطفالك على اإلبالغ عن أي نوع من التنمر اإللكتروني وذلك لك وإلى سلطات المدرسة.
 .9شجع طفلك /أطفالك على أخذ التعلم عن بعد على محمل الجد كامتياز تقدمه وزارة التربية والتعليم وأدك ومدرسة اإلبداع البريطانية .
 .11يمكن ألولياء إعداد الضوابط الخاصة بأولياء األمور للحفاظ على وصول محدود إلى اإلنترنت والسماح بعرض المواقع المناسبة فقط.
 .11صياغة إجراءات فعالة لمنع المواقع غير المرغوب فيها.
 .12ال تستخدم بوابة المدرسة كمنصة للمناقشة أو مشاركة المعلومات الشخصية.

دليل أولياء األمور إلنشاء الرقابة األبوية
الخطوة األولى  :ضبط حساب عناصر التحكم األبوية في Windows
أوالً وقبل كل شيء ،تحتاج إلى تمكين عناصر التحكم األبوية في  Windowsوإضافة حساب طفلك.
 .1انتقل إلى إعدادات النظام وانقر على خيار " ." Accountsتأكد من تسجيل الدخول . administrator

 .2من اللوحة اليسرى ،انتقل إلى خيار " " Family & other peopleواختر add a family member

 .3حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة حساب شخص بالغ ( ) an adultأو حساب طفل ( ) a childوالمتابعة.

 .4اآلن عليك تقديم تفاصيل مهمه تتعلق بمعرف البريد اإللكتروني الخاص بهم وتاريخ الميالد وما إلى ذلك .أيضاً ،قم بإعداد كلمة مرور لحسابهم.

الخطوة الثانية  :تمكين إعدادات الرقابة األبوية .
اآلن بما أنك قمت بإضافة حساب طفلك إلى نافذة الرقابة األبوية ،يمكنك بسهولة تخصيص اإلعدادات.
 .1بعد إضافة حساب طفلك إلى عائلتك ،يمكنك ببساطة تخصيص إعدادات الرقابة األبوية في  Windows 10.انتقل إلى موقع التحكم
العائلي في )Windows family control( Windowsوتسجيل الدخول باستخدام حساب  Microsoftالخاص بك .إذا أردت،
يمكنك أيضً ا الوصول إلى هذه الميزات من إعدادات النظام أيضًا.

 .2ضمن قسم "العائلة والمستخدمين اآلخرين" ( ” ،) “Family & other usersيمكنك اآلن عرض حساب طفلك الذي قمت
بإضافته للتو .لتمكين عناصر التحكم األبوية في ، Windows 10انقر على زر "إدارة إعدادات العائلة" ( “Manage family
”) settings

 .3أوالً ،قم بتشغيل خيار "اإلبالغ عن األنشطة" (” .) “Activity reportingوبهذه الطريقة ،يمكنك الحصول على تنبيه أسبوعي
لنشاطهم على البريد اإللكتروني الخاص بك

 .4على الجانب  ،يمكنك عرض خيارات مختلفة لعناصر التحكم األبوية في  Windowsالمتعلقة بحظر مواقع الويب والشراء ووقت
الشاشة وما إلى ذلك.

 .5عند النقر على ميزة "تصفح الموقع" ( ” ،) “Website browsingستحصل على عرض مفصل لتاريخ التصفح .من هنا ،
يمكنك حظر أي موقع على شبكة االنترنت كذلك.

 .6ضمن نفس القسم ،هناك أي ً
ضا خيار لحظر المحتوى غير المناسب تلقائيًا .ما عليك سوى تشغيله .

 .7يمكنك أيضً ا إدخال عناوين  URLلموقع الويب التي ترغب في حظرها (أو السماح بها) يدويًا من هنا.

 .8ويمكنك أيضا الذهاب إلى "التطبيقات واأللعاب والوسائط" ( ” ) “Apps, games & mediaإلعداد المزيد من القيود .من هنا
أيضً ا يمكنك حظر المحتوى غير الالئق تلقائيًا .

 .9أيضا يمكنك تحديد عمر معين لتحميل التطبيقات والوسائط .
 .11لتمكين القيود المستندة إلى الوقت على الكمبيوتر ،انتقل إلى خيار "وقت الشاشة" ( ” )“Screen Timeوش ّغله.

 .11بعد ذلك ،يمكنك تحديد المدة الزمنية الستخدام النظام في جميع األيام.

