
 

 

 

PARENT MEMO ON E-SAFETY CURRICULUM 

11 April 2021               Ref:2021/104 

 

Dear Parents/Guardians,  

Greetings!! 

E-Safety is the priority in AIAS to keep children safe online and protect them from online risks.  

In AIAS, Our E-safety vision – “We aspire to provide a digital learning environment where children are 

happy and love to learn.” 

Our E-safety Mission – “We are committed to create a responsible and ethical safe learning environment 

for all.” 

We are happy to announce that we are going to start full implementation of E-Safety curriculum for 

grades 1-12 in ICT & MEP subjects from this term 3 onwards. The E-Safety curriculum guide is created 

to integrate e-safety in the subject & lesson. This curriculum is based on ISTE standards and MEP 

pillars aligned with E-safety themes.  Curricular integration is made in the following safety theme namely 

(a) Online bullying; (b) managing online information; (c) privacy & security; (d) copyright & ownership; 

(e) online relationship; (f) self-image & integrity; (g) online reputation and (h) Health, well-being & 

lifestyle. 

Each theme is developed with digital citizenship activities that help students build pathways that link a 

positive digital netiquette and includes Performance Expectations, Big ideas & Challenges that are 

relevant to promote E-safety education. The best practices for E-Safety are covered in the curriculum 

to safeguard children against online threats. 

 

Be healthy and stay safe online! 

Kind Regards, 

Mrs. Jessica Griffin 

Principal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السالمة اإللكترونية  منهج

 

 

 ، أولياء األمور األعزاء،، 

 لكم منا أطيب التحيات! 

 

وحمايتهم    طالبناللحفاظ على أمان   بالمدرسة يترأس قائمة أولوياتنا وذلك ألننا نسعى دائماً  السالمة اإللكترونية    منهجإن تطبيق  

 .اإلنترنت الموجودة على شبكاتمن المخاطر 

"نطمح إلى توفير بيئة تعليمية رقمية يكون فيها   -تتلخص بالتالي، رؤيتنا للسالمة اإللكترونية   مريكيمدرسة اإلتقان األ في

 ".حبون التعلم ياألطفال سعداء 

 ."" ملتزمون بخلق بيئة تعليمية مسؤولة وأخالقية آمنة للجميع أننامهمتنا في مجال السالمة اإللكترونية أما 

التن أننا سنبدأ  نعلن  الكامل  يسعدنا أن  للصفوف من    لمنهجفيذ  المعلومات   مادةفي    12إلى    1السالمة اإللكترونية  تكنولوجيا 

لدمج السالمة اإللكترونية الذي يسعى  من هذا الفصل الدراسي. تم إنشاء دليل منهج السالمة اإللكترونية  والتربية األخالقية ابتداءاً  

المناهج ب  سيتم تناول المواضيع التالية.  التربية األخالقية وركائز ISTE معايير. يعتمد هذا المنهج على  المواد والحصص في  

الدراسية )أ( التنمر عبر اإلنترنت ؛ )ب( إدارة المعلومات عبر اإلنترنت ؛ )ج( الخصوصية واألمن ؛ )د( حق المؤلف والملكية 

لسمعة عبر اإلنترنت و )ح( الصحة والرفاهية وأسلوب عبر اإلنترنت ؛ )و( الصورة الذاتية والنزاهة ؛ )ز( ا  قات؛ )هـ( العال

 .الحياة 

عزيز السالمة  لترقمية إيجابية    أهداف تسعى الستخدام بيئةتساعد الطالب على بناء  سأنشطة    ليتناول تم تطوير كل موضوع  

أي تهديد ممكن أن  من    يتم تغطية أفضل ممارسات السالمة اإللكترونية في المناهج الدراسية لحماية األطفالساإللكترونية.  

 اإلنترنت.   يواجهونه عبر

 

 دمتم سالمين 

 أطيب التحيات، 

 السيدة جيسيكا جريفين 

 مديرة المدرسة


