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WhatsApp Policy   

Many parents are members of WhatsApp or other social media groups that connect parents in a 

particular class. Ideally، the group chats are useful places to share information regarding your child’s day 

in school; receiving updates and reminders about school events; as well as sharing parenting advice. 

Most of the time، these group chats can be a great resource and an enjoyable place to be in. But، as 

with many things in life، there are those unfortunate times where someone in the group may say 

something inappropriate.   

If you have a query or concern about the teacher or the school leadership it is best go and talk to them 

directly. Face to face is always the best way.  

Confidentiality about any discussions concerning children is of paramount importance. When writing، 

remember that that whatever you say on social media may be forwarded to someone else، and in a few 

minutes it may be seen by half the school.  

The law in Qatar is very strict about posting negative statements about people، businesses or 

organizations. The school will not tolerate any form of defamation or intentional harm practiced 

through social media forums. In order to prevent any miscommunications، here are some guidelines:  

• Parents using any social media forum must، at all times، demonstrate respect for all members 

of the school community (including all students and personnel);  

• Class WhatsApp groups should be accessible to all parents with children in the class;  

• The Class WhatsApp group must not be used to discuss complaints or grievances. These should 

be raised initially with the Class Teacher. We have a Complaints Policy to handle all forms of 

issues and this is designed to address matters quickly and effectively;   

• Parents and students must not breach confidentiality، defame or make derogatory remarks to 

any person in the school community. Instances of proven and intentional breach of the above 

will result in sanctions that may include Suspension from the school;  

• Class WhatsApp groups must be conducted with these requirements in mind and the School 

reserves the right to inspect and moderate content to ensure compliance with official 

requirements.   
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  برنامج الواتس اب. سياسة

 ولياء أمور,للتواصل مع باقي أ وسائل التواصل االجتماعي األخرىبرنامج الواتس أب أو العديد من اآلباء مجموعات يستخدم 

مفيدة لمشاركة المعلومات المتعلقة بيوم طفلك في  وسيلة، تعد دردشات المجموعة  ناحية ايجابيةمن  ،الطالب في نفس الصف

 . حول المواضيع المشتركةتبادل المشورة ل باإلضافةتلقي التحديثات والتذكير حول األحداث المدرسية؛ ل و المدرسة

 فيالجماعية أن تكون مصدًرا رائعًا ومكانًا ممتعًا لالنضمام إليها. ولكن ، كما هو الحال محادثات األوقات ، يمكن لهذه الفي معظم 

 .غير مناسبسلبي أو قد يقول فيها أحد األشخاص في المجموعة شيئًا لأل سف العديد من األشياء في الحياة ، هناك أوقات 

التحدث  ،والتحدث معهم مباشرة المدرسة فمن األفضل الذهاب ادارةار أو قلق حول المعلم أو استفس أي إذا كان لديكنرجو منكم 

 . دائماالوسبلة األمثل هو والنقاش 

يجب ، ما يقوم أحد ما بكتابة تعليقات سلبيةعند ،عندما يتعلق الموضوع بـأي طالب بالنسبة لنا همية قصوىوالخصوصية لها أ يةالسر

نصف ستكون إلى شخص آخر، وفي بضع دقائق  ارسالهقد يتم على وسائل التواصل االجتماعي  يكتبأن كل ما  األخذ باالعتبار

 قد قرأت ما ُكتب. المدرسة

المدرسة  سامحلن تت ،األشخاص أو الشركات أو المؤسسات حولسلبية  ومعلومات القانون في قطر صارم للغاية بشأن نشر بيانات

بعض  م، إليكفهملمنع أي سوء  ،ةوسائل اإلعالم االجتماعي ألذى المتعمد الذي تمارسهر أو اأي شكل من أشكال التشهيفي 

  :تااإلرشاد

في ذلك جميع الطالب  )بما اظهار االحترام لجميع أعضاء المجتمع المدرسي عند استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي يجب-

 والموظفين(

 .في الصف بناءمهات الذين لديهم ألجميع اآلباء واألمتاحة  الواتس اب  يجب أن تكون مجموعات-

لدينا سياسة  ،فقط مع معلم الصف مناقشة الشكاويينبغي  ،أو التظلمات يالشكاو لمناقشةالواتس أب  عدم استخدام مجموعة • 

 مسائل.ال هذهللتعامل مع جميع وفعالة في المدرسة  سريعة

في مجتمع ص شخ عن أيعجة زمت اظمالحي بأء الدإلر أو اهيلتشا وعدمية رلسان يحافظوا على ب أالطلء واآلبااعلی  • 

 .من المدرسةالطالب   فصلبات قد تشمل إلى عقو مخالفة التعليمات المذكورة أعاله قد تؤدي سة.درلما

وإدارته  النقاشات محتوىلمدرسة فحص ويحق ل ،واتس أب مجموعات أخذ هذه المالحظات في االعتبار عند استخداميجب  • 

 .لضمان التوافق مع المتطلبات الرسمية
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ز والنجاح"   "مجتمع تعليمي عىل مستوى عالمي يسىع للتمي 
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