16 May 2016
Dear Parent/Carer,
I am writing to you following a series of unrelated incidents in the school regarding students’ use of social media.
Students involved have been from a number of year groups with the incidents ranging from inappropriate and
unpleasant comments about one another, use of bad language to overt bullying and activity that verges on being such
that requires police involvement. These kinds of behaviours are becoming an increasing concern in the school and
trying to deal with the impact of these on students is diverting much of our time away from ensuring your daughter is
receiving the best education they can at Sarah Bonnell.
Although we cannot control matters occurring out of school hours which are your parental responsibility, we will take
action if a problem comes to our attention that involves the safety or wellbeing of any of our students, including
reporting the use of in appropriate images of young people to the police, as this is a legal matter. This also refers to
inappropriate text or whatsapp messages.
We recognise that social media often presents opportunities for friendship and self-expression and we know also that
most of our students are safely and responsibly engaged in the social media environment. You will also know that
Sarah Bonnell uses social media for communication and PR, most recently in the development of certain Twitter ‘feeds’
run by particular departments – something that we hope will grow further in the years to come.
However, we along with many other schools, have a number of growing concerns. These concerns include:






The unsafe disclosure of personal information in which students can provide potentially dangerous or
damaging personal information without a full understanding that what is posted in social media communities
is public, potentially permanent and accessible to many more than the user intends
Addiction, whereby the student spends an excessive amount of time online, to the detriment of that student’s
education, well -being and health
Risky sexual behaviour, whereby the student is exposed to predatory influences, posts sexually suggestive
material or make connections with others for sexual ‘hook-ups’
Cyber-bullying – involving the sending or posting of harmful and sometimes malicious material online

Although there are also some who feel that what one student sends another from say, the privacy of one bedroom to
another, is not the school’s business, it inevitably becomes so because of the impact such things have on relationships
and behaviour at school. I therefore want to emphasise that, as Headteacher, I have taken – and will continue to take–
a very strong line on those who misuse social media by, for instance, sending an inappropriate image, caption or
comment to another student or anyone who victimises and humiliates another student. The consequences of poor
online behaviour can, in addition, impact negatively on the school’s reputation.
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Through lessons provided at school, assemblies, guest speakers, and PSHRE lessons, we do our best to provide our
students with the awareness and knowledge they need in order to recognise and avoid dangerous, destructive, or
unlawful behaviour and to respond appropriately.
However, it is only through a collaborative effort between you as parents and the school that we will succeed in
creating responsible and safe cyber citizens.
I would therefore ask you to talk to your daughters regarding their use of social media – there are web sites that you
can visit to find additional information regarding this area such as Childnet (www.childnet.com). I do hope that we can
work together to ensure that your daughter uses social media responsibly and that her learning is not negatively
impacted on by it.
Kind regards,

Sarah
Headteacher

Jacobs

প্রিয় প্রিতামাতা/দেখভালকারী,
স্কুলল প্রিক্ষার্থীলের দ্বারা দ ািযাল প্রমপ্রিয়ার ব্যব্হার ম্বন্ধীয় একগুচ্ছ অি াপ্রিক ঘটনা ম্পলকে অব্প্রহত করার জনয
আপ্রম আিনালের এই প্রিঠি প্রলখপ্রি। প্রব্প্রভন্ন ব্িলরর প্রিক্ষার্থীরা এলক অিলরর ম্বলন্ধ অ িত এব্ং অিীপ্রতকর মন্তব্য
করা, খারাি ভাষার ব্যব্হার কলর িীড়ন করা এব্ং এমন ব্ কার্কলালির
ে
ালর্থ র্ুক্ত র্ার জনয িুপ্রলপ্রি ব্যব্স্থা দনওয়ার
িলয়াজন। স্কুলল এই ধরলনর আিরণ উলদ্বগ ব্ৃদ্ধি কলর িলললি এব্ং প্রিক্ষার্থীলের উির এই ধরলনর ঘটনাগুপ্রলর দর্ িভাব্
িড়লি তা ামলালত আমালের এত ময় প্রেলত হলচ্ছ দর্ ারা ব্লনল-এ আিনার কনযার দর্ ধরলনর লব্াত্তম
ে
প্রিক্ষা লাভ
করা উপ্রিৎ তা ুপ্রনদ্ধিত করলত দর্ ময় আমালের দেওয়া িলয়াজন তা আমরা প্রেলত িারপ্রি না।
র্প্রেও স্কুললর মলয় িলর ঘটা ঘটনাগুপ্রল আমরা প্রনয়ন্ত্রণ করলত িাপ্রর না দ গুপ্রল শুধুমাত্র প্রিতামাতালের োপ্রয়ত্ব, আমরা
শুধুমাত্র দ ই দক্ষলতই ব্যব্স্থা দনব্ র্প্রে আমালের দকান প্রিক্ষার্থীর প্রনরািত্তা ব্া মিল ম্বন্ধীয় দকান ম যা আমালের
নজলর আল , র্ার মলধয অন্তভভ ক্ত
ে হল প্রকলিার/প্রকলিারীলের অ িত িপ্রব্ ব্যব্হার করার মলতা ঘটনার দক্ষলত্র িুপ্রললি
অপ্রভলর্াগ করা, কারণ একঠট আইপ্রন প্রব্ষয়। এঠট অ িত িািয ব্াতো ব্া দহায়াট আি ব্াতোগুপ্রললকও উলেখ কলর।
আমরা দেলখপ্রি দর্ দ ািযাল প্রমপ্রিয়া িায়িই ব্ন্ধুত্ব ব্া অপ্রভব্যদ্ধক্ত িকালির ুলর্াগ িোন কলর এব্ং আমরা জাপ্রন দর্
আমালের দব্প্রিরভাগ প্রিক্ষার্থীই প্রনরািে এব্ং োপ্রয়ত্বিীলভালব্ দ ািযাল প্রমপ্রিয়া িপ্ররলব্লির ালর্থ র্ুক্ত। আিপ্রন এও
জালনন দর্ ারা ব্লনল দর্াগালর্াগ এব্ং জন ংলর্ালগর-এর জনয দ ািযাল প্রমপ্রিয়া ব্যব্হার কলরন, ম্প্রপ্রত প্রনপ্রেেষ্ট
প্রব্ভাগগুপ্রলর দ্বারা িপ্ররিাপ্রলত প্রকিু টুযইটার ‘প্রিি ’-এর প্রব্কালি – আগামী ব্িরগুপ্রললত আমরা আিা কপ্রর এমন প্রকিু
দ্ধজপ্রন গলড় ঊিলব্।
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তলব্, অনযানয অলনক স্কুললর ালর্থ ালর্থ আমালেরও ব্প্রধতে ংখযার উলদ্বগ আলি।
এই উলদ্বগগুপ্রলর মলধয অন্তভভ ক্ত
ে হল:






ব্যদ্ধক্তগত তলর্থযর প্রব্িেজনকভালব্ িকাি করা র্ার মলধয দ ািযাল প্রমপ্রিয়ালত দিাস্ট করা দ্ধজপ্রন গুপ্রল হয়ত
ব্যব্হারকারী ইচ্ছার দর্থলকও দব্প্রি ব্ ে মলক্ষ িেপ্রিতে হয়, স্থায়ী হয় এব্ং ব্যব্হারলর্াগয অব্স্থায় র্থালক তা না
ব্ুলেই প্রিক্ষার্থীরা ম্ভাব্য প্রব্িেজনক ব্া ক্ষপ্রতকর ব্যদ্ধক্তগত তর্থয িোন করলত িালর
আ দ্ধক্ত, প্রিক্ষার্থীরা মাত্রাপ্রতপ্ররক্ত ময় অনলাইন র্থালক, র্া দ ই প্রিক্ষার্থীর প্রিক্ষা, কলযাণ এব্ং স্বাস্থযলক ক্ষপ্রতগ্রস্ত
কলর
েু ুঁ প্রকিভণ ে দর্ৌন আিরণ, দর্খালন প্রিক্ষার্থীরা কুঅভযা
ম্বন্ধীয় িভাব্, দর্ৌনদ্ধিয়া িরব্তী িরামিোতা
ে
উিাোলনর ম্মুখীন হয় অর্থব্া দর্ৌন ম্পকে গলড় দতালার জনয অনযানযলের ালর্থ র্ুক্ত হয়।
াইব্ার-ব্ুপ্রলং - র্ার মলধয অন্তভভ ক্ত
ে হল অনলাইলন ক্ষপ্রতকর এব্ং প্রকিু প্রকিু ময় প্রব্লদ্বষিভণ ে উিাোন দিরণ
করা ব্া দিাস্ট করা

র্প্রেও এমনও প্রকিু ব্যদ্ধক্ত আলিন র্ারা মলন কলরন দর্ একজন প্রিক্ষার্থী অির প্রিক্ষার্থীলক দর্ দগািন দ্ধজপ্রন গুপ্রল দিরণ
কলর তা স্কুললর দেখার কর্থা নয়, প্রকন্তু এটা স্কুললর দেখার প্রব্ষয় হলয় ওিার কারণ হলয় ওলি স্কুলল ম্পকে এব্ং আিরলণর
উির এই দ্ধজপ্রন গুপ্রল িভালব্র জনয। এই কারলণ আপ্রম এই প্রব্ষলয়র উির দজার প্রেলয় ব্ললত িাই দর্, একজন িধান
প্রিক্ষকা প্রহ ালব্, আপ্রম তালের উির কড়া িেলক্ষি গ্রহণ কলরপ্রি এব্ং গ্রহণ করব্ আরা দ ািযাল প্রমপ্রিয়ার অিব্যব্হার
করলব্, উোহরণস্বরূি, একঠট অ িত িপ্রব্ দিরণ করা, অনয প্রিক্ষার্থীর উির প্রিলরানাম ব্া মন্তব্য িোন কলর অর্থব্া
এমন দকান প্রিক্ষার্থী দর্ অির একজন প্রিক্ষার্থীলক এর প্রিকার ব্ানায় ব্া লাপ্রিত কলর। খারাি অনলাইন আিরলণর
িলািলস্বরূি স্কুললর ুনালমর উির দনপ্রতব্ািক িভাব্ দিললত িালর।
স্কুলল িোন করা িাি, অযাল ম্বপ্রল, অপ্রতপ্রর্থ ব্ক্তা, এব্ং প্রি-দিয়ার িািগুপ্রলর মাধযলম, আমরা প্রিক্ষার্থীলের প্রব্িেজনক,
ধ্বং াত্মক অর্থব্া দব্আইপ্রন আিরণ করালক ব্ুেলত এব্ং এপ্রড়লয় িললত এব্ং র্র্থার্র্থভালব্ িতু যত্তর প্রেলত াহার্য করার
জনয লিতনতা এব্ং জ্ঞান িোন করলত আমালের লব্াত্তম
ে
দিলিষ্টা কপ্রর।
তলব্, প্রিতামাতা প্রহ ালব্ আিনালের এব্ং স্কুললর দর্ৌর্থ িলিষ্টার মাধযলমই আমরা োপ্রয়ত্বিীল এব্ং প্রনরািে
প্র ঠটলজন ততপ্রর করলত িল হব্।

াইব্ার

আপ্রম আিনালের ব্ললত িাই দর্ আিনারা আিনালের কনযালের ালর্থ তালের দ ািযাল প্রমপ্রিয়ার ব্যব্হার ম্বলন্ধ কর্থা
ব্লুন - এই ব্যািালর অপ্রতপ্ররক্ত তর্থয িাওয়ার জনয অলনক ওলয়ব্ াইট আলি দর্মন িাইল্ডলনট (www.childnet.com)।
আমরা আিা কপ্রর দর্ আিনার কনযা র্ালত দ ািযাল প্রমপ্রিয়ালক োপ্রয়ত্বিীলভালব্ ব্যব্হার কলর এব্ং তা তার প্রিক্ষণ র্ালত
এর দ্বারা দনপ্রতব্ািকভালব্ িভাপ্রব্ত না হয় তা ুপ্রনদ্ধিত করার জনয আমরা দর্ৌর্থভালব্ কাজ করলত িাপ্রর।
শুলভচ্ছা

ারা জযাকব্ (Sarah Jacobs)

িধান প্রিপ্রক্ষকা
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أعزائ ي اآلب اء/م قدمي ال رعاي ة،

األح داث ال م ن ف ص لة ال تي وق عت ف ي ال مدر سة ب خ صوص ا س تخدام ال ط الب ل مواق ع ب عد س ل س لة من أك تب إل ي كم خطاب ي هذا
ال توا صل االج تماعي ،ح يث ي قوم ال ط الب ال م تورطون م نذ عدة س نوات ب ارت كاب حوادث ت تراوح من ن شر ت ع ل ي قات غ ير م نا س بة
ألن شطة ال تي ت كاد ت س تدعي ت دخل وب ذي ئة ف ي حق ب ع ضهم ال ب عض وال تحدث ب ل غة س ي ئة ت حض ع لى ال ت نمر "ال ب لطجة" وا
ال شرطة .ي تزاي د ق لق ال مدر سة ح يال هذه األن ماط ال س لوك ية وال مدر سة ت حاول ال ت عامل مع ت أث ير ت لك األن ماط ال س لوك ية ع لى
ال ط الب وال م تم ثل ف ي إ ضاعة ال ك ث ير من ال وق ت ف ي ال تح قق من ح صول اب ن ت كم ع لى أف ضل ت ع ل يم ي م ك نها ال ح صول ع ل يه
ي ل "."llennoB haraSف ي مدر سة ساره ب ون
ع لى ال رغم من أن نا ال ن س تط يع ال س يطرة ع لى ال وق ائ ع ال تي ت حدث خارج ساعات ال يوم ال درا سي وال تي ت تحم لون أن تم ك آب اء
م سؤول يات ها ،ف إن نا س ن تخذ اإلج راء ال الزم إذا ن مى إل ى ع لم نا أن م ش ك لة ما ت ت ع لق ب أمان و س المة أي من ط الب نا ق د وق عت ب ما ف ي
ل شرطة عن ا س تخدام صور غ ير م نا س بة ل سن ال ش باب ألن هذه ال م سأل ة ت ندرج ت حت طائ لة ال قان ون .ك ما ي ش ير ذل ك ذل ك إب الغ ا
إل ى ال مرا س الت ال بذي ئة ع بر أدوات ال مرا س لة ال ن ص ية وال وات س آب "."ppastahw
الذات ونحن نعرن أن معطم طالبنا ينخرطون في بيئة نحن ندرت أن مواقع التواصل االجتماعي توفر غالبا الفرص لبناء عالقات الصداقة والتعبير عن
تستخدم مواقع التواصل االجتماعي من أجل التواصل والعالقات  Sarah Bonnellالتواصل االجتماعي بشكل آمن ومسؤول .كما نود أن نعلمكم بأن مدرسة
ون أمل أن ن تطور ف ي هذا األم ر ب درجة أك بر خ الل -م مع ي نة العامة وتم مؤخرا استخدامها في نشر تغريدات معينة على "تويتر" تحت إتران أقسا
ال س نوات ال م ق ب لة.
ع لى ال رغم من ذل ك ،ف نحن ل دي نا مجموعة م تزاي دة من ال مخاون تأن نا تأن ال عدي د من ال مدارس األخ رى .ت ش تمل ت لك ال مخاون ع لى
ما ي لي:





يها الطالب عن معلومات تخصية من المحتمل اإلف صاح ب ش كل غ ير آمن عن ال م ع لومات ال شخ ص ية ال تي ي م كن أن ي ف صح ن
أن تجلب أخطارا أو أضرارا دون أن يفهموا بشكل كامل أن ما ينشروه على مواقع التواصل االجتماعي تراه أعين كل المشاركين فيها ومن
ال مح تمل أن ت ب قى ب ش كل دائ م وأن ي صل إل يها أ تخاص أك ثر ب ك ث ير مما ك ان ي طن م س تخدمو ت لك ال مواق ع.
.اإلدمان الذي يضر بالمستوى التعليمي للطالب وصحته وسالمته حيث يقضي الطالب وقتا طويال على تبكة اإلنترنت
ال س لوك يات ال ج ن س ية ال خط يرة ح يث ي ت عرض ال طال ب ل تأث يرات ضارة أو ي ن شر مواد ذات إي حاءات ج ن س ية أو
ي توا صل مع اآلخ ري ن ل لدخول ف ي "ع الق ات" ج ن س ية.
ينطوي على إرسال أو نشر مواد ضارة وأحيانا تكون خبيثة على تبكة اإلنترنت  -ال ت نمر اإلل ك ترون ي

ا من تأنها ألن على الرغم من أن البعض يعتقد بأن ما يرسله طالب إلى آخر يعد أمرا متعلقا بخصوصيتهم في منازلهم وليس من تأن المدرسة ،إال أنه حتم
في المدرسة .ولذلك ،فأنا كمديرة للمدرسة أريد التأكيد على أنني أتخذ وسأستمر في اتخاذ إجراءات ت لك األم ور ت ؤث ر ع لى ال ع الق ات وال س لوك يات
هم من قوية جدا ضد أولئك الذين يسيئون استخدام مواقع التواصل االجتماعي عن طريق مثال إرسال صور أو نصوص أو تعليقات غير مناسبة إلى غير
هانة طالب آخرين واستغاللهم كضحايا .إن النتائت المترتبة على سوء السلوت على تبكة اإلنترنت تؤثر ال ط الب أو إل ى أي أ تخاص ي س عون إل ى إ
.تأثيرا سلبيا على سمعة المدرسة
من خ الل ال دروس ال تي ي تم ت قدي مها ف ي ال مدر سة وال جم ع يات وال ض يون ال م تحدث ين ودروس ال ت ث ق يف ال شخ صي واالج تماعي
ن نا ن بذل أق صى ما ف ي و س ع نا ل تزوي د ط الب نا ب ال وعي وال م عارن ال تي ي ح تاجون إل يها وال صحي وال دي ني " ،"ERHSPف إ
إلدرات وت ج نب ال س لوك يات ال خط يرة وال هدامة وغ ير ال قان ون ية وال ت عامل معها ب ش كل م نا سب.
ت إال من وع لى ال رغم من ذل ك ،ف إن نا ل ن ن نجح ف ي ب ناء مواط ن ين ي تح لون ب تحمل ال م سؤول ية واألم ان ف ي ا س تخدام اإلن ترن
خ الل جهد ت عاون ي ب ين ال مدر سة وب ي ن كم ك آب اء.
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ومات توجد مواقع إلكترونية يمكنكم زيارتها للعثور على مزي عد من المعل -أود أن تتحدثوا إلى أبناكم وبناتكم بخصوص استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي
أنا فعال أتمنى أن نعمل سويا لضمان أن ابنتكم تستخدم مواقع التواصل ال م ت ع ل قة ب هذا ال مجال وم نها موق ع .)moc.tendlihc.www( tendlihC
.االجتماعي بشكل مسؤول وأن تلك المواقع ال تؤثر سلبا على تعليمها
ت ف ض لوا ب ق بول واف ر االح ترام

سارة جاك وب س ""sbocaJ haraS
مدي رة ال مدر سة
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