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June 22, 2017 
 
Dear Parents, 
  
As a part of an ongoing effort to enhance the educational experience for our students, English Modern 
School will be starting a pilot of a “Bring Your Own Technology” (BYOT) program. Students will be 
encouraged to bring in a laptop or a tablet (preferably with a keyboard) for the sole purpose of 
educational use. Prior to the start of the pilot, students and parents will be provided an updated 
handbook of procedures, which will outline the terms and conditions for student technology access. 
  
Over the summer, we’re upgrading our network to support an increase in devices. The IT department 
will configure all devices for the network, and a schedule for when devices can be brought in will be 
released to students at the start of the year. Students and parents must sign the handbook and 
network agreements, prior to being able to participate in the BYOT program. These guidelines will 
outline the procedures and safety considerations that the school will provide. Participation in the 
program is encouraged but optional. Although the school will take measures to ensure the success 
and safety of students and equipment, students are ultimately responsible for any devices brought to 
campus.  
  
The pilot will include all year 12 students. Year 10 and 11 students will be included in the pilot for 
advisory lessons, scheduled to start in November. Students will be informed of the program 
procedures and timelines at the start of the 2017-18 school year.  
  
The goal of the program is to increase access to technology, which will allow teachers to take 
advantage of tools to help students learn. A BYOT program allows students a seamless learning 
experience between home and school. Personal devices will allow students greater opportunities for 
personalized learning, increased familiarity with technology, the ability to differentiate their choice of 
tools, responsibility for learning and learning tools, and increased opportunity to learn and adopt 
responsible use of technology.  
  
School provided resources will still be available for students not participating in this program. These 
shared devices are limited in number and will not be available for student use at home.  
  
Further information will be provided at the start of the school year. 
 
Best Regards, 
 
Mareena Kohtala 
21st Century Learning Coordinator 
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 أولياء األمور الكرام،

 (BYOT)البرنامج التجريبي "إحضار جهازك الخاص بك"  المدرسة في إطار سعينا المستمر لتعزيز الخبرة التعليمية لطالبنا ستبدأ

)يفضل الذي يحتوي على لوحة المفاتيح( الستخدامه في  خاص بهم تعلى إحضار جهاز الب توب أو تابل تشجيع الطالب سيتمحيث 

ذلك غرض واحد فقط وهو االستخدام التعليمي. وسيتم توفير كتيب إجراءات لتوضيح شروط وأحكام استخدام الطالب للتكنولوجيا، و

 قبل بدء العمل بالبرنامج التجريبي. 

م خالل فترة الصيف بتحديث شبكتنا وذلك لزيادة عدد األجهزة المستخدمة. وسيقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بتهيئة جميع سنقو

ومع بدء العام الدراسي سيتم إصدار جدول للطالب بالمواعيد التي يمكنهم إحضار أجهزتهم خاللها. ويجب  ،األجهزة لالتصال بالشبكة

ن يقوموا بتوقيع الكتيب واإلجراءات الخاصة باستخدام الشبكة قبل أن يقوموا باالشتراك في برنامج على الطالب وأولياء األمور أ

. وستحدد هذه اإلرشادات إجراءات السالمة التي ستوفرها المدرسة. نشجع االشتراك في هذا البرنامج، ولكن االشتراك BYOTال

لضمان نجاح وأمن الطالب واألجهزة ولكن في نهاية المطاف مازال الطالب  اختياري فقط. بالرغم من توفير المدرسة التدابير الالزمة

 مسؤولون عن أي أجهزة يقومون بإحضارها إلى الحرم المدرسي. 

لطالب الصف العاشر والحادي عشر خالل الحصص االستشارية  طالب الصف الثاني عشر، وستتم إتاحته سيشمل البرنامج جميع

 .2018-2017سنقوم بإعالم الطالب بإجراءات وجداول البرنامج مع بدء العام األكاديمي والتي تبدأ في شهر نوفمبر. 

يهدف البرنامج إلى زيادة استخدام التكنولوجيا والذي سيتيح للمعلمين فرصة االستفادة من استخدام األدوات في مساعدة تعليم الطالب. 

ين المنزل والمدرسة. سُيتاح للطالب من خالل استخدام األجهزة للطالب فرصة لتجربة التعليم السلس ب BYOTُيتيح برنامج ال

الشخصية فرص أكبر للتعلم الشخصي وزيادة المعرفة بالتكنولوجيا والقدرة على التمييز بين اختيار األدوات ومسؤولية أدوات التعليم 

 والتعلم وزيادة فرصة تعلم واعتماد االستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

ولن  ذه األجهزة المشتركة عددها محدودالموفرة من المدرسة متاحة للطالب الذين لن يقوموا باالشتراك في البرنامج. هستظل الموارد 

 ُيتاح للطالب استخدامها في المنزل.

  سنقوم بتوفير المزيد من المعلومات مع بدء العام األكاديمي.  

 مع أطيب التحيات،

 

 مارينا كوهتاال

 واحد والعشرينمنسقة التعلم للقرن ال

 


