
 
 
 

Circular No 237        Online Safety Education and Digital Citizenship - Update   10.03.2021 
 

Dear Parents,            
 
Greetings from Our Own English High School, Fujairah. 
 
We are pleased to inform you that for the safety and well-being of all, the school has developed a new 
online safety incident reporting system - CYBERFRONT. It is a platform developed in-house under which 

many systems like the Online Safety Incident Reporting System, and a tool for Social Media 

Monitoring. Attached user guide will help you in using this system. 
 

In future, the school plans to implement varied systems to enhance all the stakeholders’ digital 
experience.  
 
The following are the updates about the comprehensive online safety education and digital citizenship 
programme that we have adopted in line with the cybersecurity measures: 
 

• The school has developed various policies that are revisited and updated, which are available in the  

     school website – Link: Online Safety Policies (ourown.school) 

     We encourage all parents to read, familiarize and understand the school policies and provide their  

suggestions and feedback through feedback@ourown.school. Parents to partake in the designing 

and monitoring of the online safety education programme.  

• Webinar by the Principal for parents, staff and students on online safety education and digital 

citizenship. 

• Online safety calendar – training for parents, teachers and students.  

• Section Heads training for the staff and students. 

• Digital leader’s online safety training conducted by coordinators and supervisors. 

• Conduct online safety sessions with all staff members.  

• Educate Students about cyberbullying, plagiarism and digital citizenship. 

• Feedback and suggestions taken from digital leaders and digital monitors in each class.  

• Integrating digital citizenship in lessons such as MEP/ PSHE and CGP 

• An online safety group that comprises of The Principal – Online Safety Leader, Section Head and 

Supervisors – Designated Safeguarding lead, IT Manager, Teachers, Counsellor, Special Educator, 

Parents, Student Digital Leaders and Student Digital Monitors. 

The Principal’s session on online safety for staff covered the following  

• Professional Standards in online communication for Staff.  

• Email etiquettes. 

• Incident reporting and reporting Policy.  

• Social Media Policy.  

• Digital Citizenship including cyberbullying, plagiarism, copyrights and intellectual property.   

Online Safety and Digital Citizenship for parents: 

• Digital citizenship and parents’ responsibility. 

• Cyberbullying and its effects on students. 

• How to identify if your child is facing cyber bullying.  

• What to do when you find out that your child is being bullied online.  

• Plagiarism in schools. 

https://ourown.school/online-safety-policies.html
mailto:feedback@ourown.school


 

 

Online Safety and Induction for new students and parents included the following: 

• Induction for new admission parents and student  

• Acceptable Use Policy  

• BYOD  

• Mobile Technology  

• Incident Reporting  

 
The School Counsellor has conducted online safety sessions with all classes and discussed about:  
 

• General safety rules such as not sharing personal information, keeping away from strangers online.  

• Being responsible digital citizens 

• Reporting cyberbullying 

• Avoiding plagiarism 

• Being mindful of games they play and apps they download 

Student Digital Leaders and Monitors Meeting included the following:   

• Suggestions from Digital Leaders and monitors on the online safety policy.  

• Review the online safety awareness program schedule for students. 

• Review on students' feedback on online safety. 

• Awareness program plan. 

Staff Department Meetings on online Safety, conducted by Supervisors and Teachers to discuss about 
online safety measure and program in school.  The following points were on the agenda 

• Plagiarism, copyrights and intellectual property rights.  

• E safety and students.  

• Cyber bullying and how to prevent it.  

• Social Media, its risks and benefits.  

• Digital Citizenship. 

Considering the need of the hour, the school has modified the curriculum to include online safety 
education and digital citizenship. Some of the topics include:  

• Device free moment – limiting screen time.  

• Social Media – its risks and benefits.  

• Online gaming – Advantages and disadvantages.  

• Artificial Intelligence – boon or curse.  

• Cyber threats – false identity and identity thefts. 

The school has established a clear reporting procedure and an online safety incident reporting system – 
CYBERFRONT has been developed.  
 
We are constantly exploring contemporary ways to improve the overall outcome of our online safety 
education program for our staff and students. We seek your valuable support and feedback for us to raise 
the bar and further develop our online safety strategies for the benefit of all stakeholders.  
Looking forward to your participation and collaboration! 
 
With kind regards, 
 

Saleema Mahmoodi 
Principal 



 

 
 

نت والمواطنة الرقمية ا   237تعميم رقم   08/03/2021        تحديث  – لسالمة عبر اإلنبر
 

 اولياء االمور األعزاء، 
 

ة احر التحيات ية ، الفجبر ز  تهديكم مدرستنا الثانوية اإلنجلبر
 

ا لإلبالغ عن حوادث السالمة عبر  
ً
نت  كما يسعدنا إخبارك أنه ومن أجل سالمة ورفاهية الجميع ، طورت المدرسة نظاًما جديد  -اإلنبر

CYBERFRONT ، نت ي بموجبها العديد من األنظمة مثل نظام اإلبالغ عن حوادث األمان عبر اإلنبر
  . إنها منصة تم تطويرها داخلًيا والتر

ي استخدام هذا النظام. 
 
. كما انه سوف يساعدك دليل المستخدم المرفق ف  وأداة لمراقبة وسائل التواصل االجتماعي

 
ي المستقبل ،

 
 تخطط المدرسة لتنفيذ أنظمة متنوعة لتعزيز التجربة الرقمية لجميع أصحاب المصلحة.  ف
 

األ  تداببر  مع  يتماشى  بما  اعتمدناه  الذي  الرقمية  المواطنة  وبرنامج  نت  اإلنبر عبر  للسالمة  الشامل  بالتعليم  الخاصة  التحديثات  يلي  من  فيما 
 : ي

انز  السيبر
 

ي موقع المدرسة عل   طورت المدرسة سياسات مختلفة تمت مراجع •
 الرابط:  -تها وتحديثها ، وهي متوفرة فز

 Online Safety Policies (ourown.school) 

ومالح • احاتهم  اقبر وتقديم  وفهمها  علسها  والتعرف  المدرسة  سياسات  عل قراءة  األمور  أولياء  جميع  يد  نشجع  البر خالل  من  ظاتهم 

ي  
ونز نت.   feedback@ourown.schoolااللكبر ي تصميم ومراقبة برنامج تعليم السالمة عبر اإلنبر

 . نرحب بمشاركة اولياء االمور فز

ز والطالب حول  • نت من قبل المدير ألولياء األمور والموظفير نت والمواطنة الرقمية. ندوة عبر اإلنبر  تعليم السالمة عل اإلنبر

نت  • ز والطالب.  - التقويم الخاص باألمان عبر اإلنبر  تدريب ألولياء األمور والمعلمير

ز والطالب.  •  تدريب رؤساء األقسام للموظفير

•  . ز فير ز والمشى نت يتم إجراؤه بواسطة المنسقير  التدريب الخاص بالمسؤول عن االمان الرقمي عبر اإلنبر

. عقد  • ز نت مع جميع الموظفير  جلسات السالمة عبر اإلنبر

نت واالنتحال والمواطنة الرقمية.  •  توعية الطالب بشأن التنمر عبر اإلنبر

ي كل فصل.  •
ز الشاشات الرقمية فز ز ومراقبير ز الرقميير احات مأخوذة من المسؤولير  ردود الفعل واالقبر

ي دروس مثل  •
 CGPو  MEP / PSHEدمج المواطنة الرقمية فز

المدير    مجموعة • من  تتألف  نت  اإلنبر عبر  ز    - األمان  فير والمشى القسم  ورئيس   ، نت  اإلنبر عل  السالمة  الحماية   -مسؤول  مسؤول 

ز   المسؤولير  ، األمور  وأولياء   ، الخالصة  بية  البر والمعلم   ، النفسية  المرشدة   ، ز  والمعلمير  ، المعلومات  تكنولوجيا  ومدير   ، ز  المعير

ز الش  ز للطالب ، ومراقبير  اشات الرقمية للطالب. الرقميير

 

 ما يلي ة غطت جلسة المدير 
نت للموظفي    حول األمان عبر اإلنبر

•  . ز نت للموظفير ي االتصال عبر اإلنبر
 المعايبر المهنية فز

•  . ي
ونز يد اإللكبر  آداب البر

 اإلبالغ عن الحوادث وسياسة اإلبالغ عنها.  •

•  .  سياسة وسائل التواصل االجتماعي

ي ذلك  •
نت واالنتحال وحقوق التأليف والنشى والملكية الفكرية.  التنمر المواطنة الرقمية بما فز  عبر اإلنبر

 

نت والمواطنة الرقمية   : الولياء االمور األمان عل اإلنبر
 المواطنة الرقمية ومسؤولية الوالدين.  •

ي وأثره عل الطالب.  •
ونز  التنمر اإللكبر

نت. كيفية تحديد ما إذا كان طفلك  •  يواجه التنمر عبر اإلنبر

نت.  •  ماذا تفعل عندما تكتشف أن طفلك يتعرض للتنمر عبر اإلنبر

ي المدارس.  •
 الشقة األدبية فز

 

: ي نت للطالب الجدد وأولياء األمور ما يلي  تضمن األمان والتعريف عبر اإلنبر
   للطالب واولياء االمور الجدد التعريف  •

https://ourown.school/online-safety-policies.html
mailto:feedback@ourown.school


 

 سياسة االستخدام المقبول  •

• BYOD 

 يا الهاتف النقال تكنولوج •

 اإلبالغ عن الحوادث  •

 
نت مع جميع الفصول و ع لالمانالمدرسة جلسات  مرشدةأجرى   : تم مناقشة ما يلي بر اإلنبر
نت.  •  قواعد السالمة العامة مثل عدم مشاركة المعلومات الشخصية واالبتعاد عن الغرباء عبر اإلنبر

ز  كيف نكون • ز مسؤولير ز رقميير  مواطنير

نت  التنمر اإلبالغ عن  •  عبر اإلنبر

 تجنب االنتحال  •

يلها  • ز ي يقومون بتبز
ي يلعبونها والتطبيقات التر

 مراعاة األلعاب التر

 
:  المسوؤلي   تضمن اجتماع   والمراقبي   الرقميي   للطالب ما يلي

احات من  • ز اقبر نت.   المسؤولير ز بشأن سياسة األمان عبر اإلنبر ز الرقميير  والمراقبير

نت للطالب.  •  مراجعة جدول برنامج التوعية بالسالمة عل اإلنبر

نت.  •  مراجعة مالحظات الطالب حول األمان عبر اإلنبر

 خطة برنامج التوعية.  •

 

فون و  المشر ي يجري  ها 
نت ، والتر السالمة عبر اإلنبر الموظفي   حول  إدارة  لمناقشة إجراءات وبرامجالمع اجتماعات  عبر   السالمة  لمون 
ي المدرسة. كانت النقاط التالية عل جدول األعمال 

 
نت ف  اإلنبر

 االنتحال وحقوق التأليف والنشى وحقوق الملكية الفكرية.  •

 والطالب.  االمان والسالمة االلكتورنية •

ي وكيفية منعه.  •
ونز  التنمر اإللكبر

 ئدها. وسائل التواصل االجتماعي ومخاطرها وفوا  •

 المواطنة الرقمية.  •

 
ي الوقت الحالي    بالنظر 

 
ي طرأت ف

ات التر نت والمواطنة    ،التغيب  قامت المدرسة بتعديل المناهج الدراسية لتشمل تعليم السالمة عبر اإلنبر
 الرقمية. بعض المواضيع تشمل: 

 الحد من وقت الشاشة.  -لحظة خالية من الجهاز  •

 مخاطرها وفوائدها.   -وسائل التواصل االجتماعي  •

نت  •  مزاياها وعيوب  ها.  - األلعاب عبر اإلنبر

 عمة أم نقمة. ن  -الذكاء االصطناعي  •

ونية   •  رسقة الهوية والهوية المزيفة.  -التهديدات اإللكبر

 

نت   .CYBERFRONT نظام تم تطوير   -أنشأت المدرسة إجراءات إبالغ واضحة ونظام اإلبالغ عن حوادث السالمة عبر اإلنبر
 

نامج  نحن نستكشف باستمرار الطرق المعارصة لتحس  ز النتيجة اإلجمالية لبر نت لموظفينا وطالبنا. نسىع للحصول    سالمة التعليم ير عبر اإلنبر
نت لصالح جميع أصحاب المصلحة.   ,عل دعمك القّيم وتعليقاتك لنا لرفع المستوى اتيجيات األمان عبر اإلنبر  ومواصلة تطوير اسبر

 
 نتطلع إىل مشاركتك وتعاونك! 

 
 مع احر التحيات,

 
 مديرة المدرسة 

 سليمة محمودي 
 


