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Dear Parents and Caregivers,
This week, EMS Doha is participating in Digital Citizenship week. Your child is taking part in a classroom
lessons from Common Sense Education’s K–12 Digital Citizenship Curriculum, designed to educate and
guide young people to harness the power of the Internet and digital tools so they can become safe, responsible,
and respectful digital citizens.
WHAT IS DIGITAL CITIZENSHIP?

Digital media and technology is evolving at a rapid pace, bringing with it amazing opportunities as well as real
risks for our children. On the positive side, young people are using the Internet and mobile technologies to
create, connect, explore and learn in ways never before imagined. Challenges from harmful behaviors,
cyberbullying to digital cheating, are surfacing in schools and in homes across the country. Young people face
ethical challenges daily without a roadmap to guide them.
WHAT COMMON SENSE EDUCATION TEACHES

The core message of the curriculum is one of empowerment: With powerful digital tools that allow for
creation and communication comes great responsibility. The curriculum centers on 8 main categories based
on the digital ethics research of Dr. Howard Gardner and The GoodPlay Project at the Harvard Graduate
School of Education.
WHAT FAMILIES CAN DO

Watch this short video from Common Sense Education Kids & Technology: The New Landscape
Resources for discussing digital citizenship with your children
http://www.commonsensemedia.org/
http://www.safespace.qa
http://www.kidsmart.org.uk/
http://www.childnet.com/
http://www.netsmartz.org/Parents

On Wednesday, November 23rd, we will host a parent evening to discuss digital citizenship and concerns
facing your children. Come learn about how to speak with your child(ren) about the technology they use and
how to help keep them safe! The event will be in the evening from 5:30 - 6:30 P.M. and an invitation will be
sent in November.
Sincerely,
Mareena Kohtala
21st Century Learning Coordinator
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السادة أولياء األمور الكرام،
ُتشارك المدرسة اإلنجليزية الحديثة هذا األسبوع في) أسبوع المواطنة الرقمية( ،يحضر ابنكم/ابنتكم دروس عن تعليم المنطق السليم في
منهج المواطنة الرقمية الخاص بصفوف مرحلة الروضة وحتى المرحلة الثانوية ،والذي صُمم بهدف تعليم وإرشاد الشباب إلى كيفية
توظيف قدرة اإلنترنت واألدوات الرقمية ،ليصبحوا مواطنين رقميين آمنين ،مسؤولين ،ومحترمين.
ماهي المواطنة الرقمية؟
يؤثر اإليقاع السريع للتكنولوجيا ووسائل اإلعالم الرقمية على أطفالنا األعزاء ،سواء بجلب فرص مميزة لهم أو بتعريضهم لمخاطر حقيقية.
من الناحية اإليجابية ،يستخدم الشباب تكنولوجيا الجوال واالنترنت لإلنتاج والتواصل واالستكشاف والتعلم بطرق ال يمكنهم تخيلها من قبل.
هنالك العديد من التحديات التي تواجه المدارس والمنازل عبر الدولة وذلك بسبب السلوكيات الضارة والغش الرقمي من خالل اإللكترونيات.
كما ويواجه الشباب تحديات أخالقية يومية دون وجود خارطة إلرشادهم إلى الطريق السليم.
ما الذي ُيدرس في تعليم المنطق السليم
الرسالة األساسية من المنهج الدراسي هي التمكين :بوجود األدوات الرقمية القوية التي تسمح لك باإلبداع والتواصل ،تأتي المسؤولية الكبيرة.
ويرتكز المنهج الدراسي على ثمان فئات رئيسية بنا ًء على بحث الدكتور هاورد جاردنر عن األخالقيات الرقمية ،ومشروع ”“GoodPlay
في كلية هارفارد للدراسات العليا.
ما الذي يمكن ألولياء األمور القيام به؟
يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو القصير عن تعليم المنطق السليم Kids & Technology: The New Landscape

ويمكنكم استخدام المصادر التالية لمناقشة المواطنة الرقمية مع أوالدكم
http://www.commonsensemedia.org/
http://www.safespace.qa
http://www.kidsmart.org.uk/
http://www.childnet.com/
http://www.netsmartz.org/Parents

سيتم عقد أمسية ألولياء األمور يوم األربعاء الموافق  23نوفمبر ،لمناقشة المواطنة الرقمية والمشاكل التي يمكن أن تواجه أوالدكم .يمكنكم
الحضور والتعرف على طرق التحدث مع أوالدكم حول استخدام التكنولوجيا والحفاظ علي أمنهم .س ُيعقد االجتماع مسا ًء ما بين الساعة 5:30
وحتى  6:30مسا ًء وسيتم إرسال دعوة للحضور الحقا ً خالل شهر نوفمبر.

مع أطيب التحيات،

مارينا كوهتاال
منسقة التعلم للقرن الواحد والعشرين

