Рентонскій Шкільний Округ Припис Відповідального Використання (RUP)
Студенти і Сім'ї: БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ РАЗОМ
Декларація про Наміри
Викладачі та студенти Рентонского Шкільного округa регулярно використовують комп'ютерні технології і засоби інтернету в
своїх класах для підтримки процесу навчання і підготовки студентів до прийняття участі у швидко мінливому світі. Ці
технології покращують здатність студента навичок спілкування та спільної роботи, забезпечуючи справжню аудиторію і
продовжує навчання за межами класних стін в при придбанні комп'ютерних. Для доступу до комп'ютерних мереж від
Студентa потрібно відповідальне, ввічливе, ефективне та законне використання. Наша мета в забезпеченні доступу до цих
ресурсів це підвищити якість і досвід для навчання студентів у відповідальному і належному використанні. Важливо, щоб
студенти і батьки розуміли, що інформація, розміщена в Інтернеті, є відкритою, постійною, і повинна бути відповідною.
Умови згоди:
1. Я згоден / а слідувати інструкціям вчителів / приміщення / району при використанні комп'ютерних технологій.
2. Я згоден / а бути ввічливим, уважним, і пристойно виражатися.
3. Я згоден / а повідомити і / або допомогти запобігти знущання, насильство, або шкоду іншим.
4. Я згоден / а сказати дорослому, якщо я читаю, дивлюся, чи отримав доступ до неналежного змістa, або якщо я став свідком
неналежного використання комп'ютерних технологій.5. Я згоден / а дотримуватися всі фільтри та заходи безпеки.
6. Я згоден / а обережно використовувати комп'ютерні технології і дбайливо ставитися до шкільних ресурсів.
7. Я згоден / а не ділитися з моїми паролями, крім як з моїм учителем або з батьками / опекунaми (Правa Сім'ї в Освіті і Закон
Конфіденційністі або FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act or FERPA ).
8. Я згоден / а використовувати тільки свої власні файли і папки. Я не буду отримувати доступ до файлів і папок іншої людини
без його / її дозволу.
9. Я згоден / а не розкривати або розміщувати особисту інформацію, що належать мені або іншій особі (тобто, паролі, адреси
та номери телефонів).
10. Я згоден / а дотримуватися законів про авторське право.
11. Я згоден / а дотримуватися процесa виходу користуванням комп'ютера.
Відповідно федерального, державного і місцевого законa, Рентонскій Шкільний округ буде захищати дані студентів і
персоналу. Проте, я розумію, що моє використання будь-яких шкільних технологій (комп'ютерних, мережевих, інтернет,
ресурсів і тощо) будуть контролюватися і є ні приватні, ні конфіденційні для районного / уповноваженого персоналу). Я
розумію, що якщо я порушу цю угоду, припис і процедури, району, або мій студентський довідник, я можу втратити
можливість користуватися комп'ютерними технологіями або я можу отримати інші відповідні наслідки.
Перехресні Посилання / Путівник Довідкових Матеріалів /Приписи / Путівник Приписів
Рада Приписів: 2022 Інструкція-Технологічні Ресурси.
Міжнародне Товариство з Технологій в Освіті (ISTE)
Стандарти NETS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Творчість та Інновація
Дослідження та Вільне Володіння Інформацією
Спілкування і Спільна робота
Критичне Мислення, Рішення Проблем і Прийняття
Рішень
Комп'ютерна Етика
Технологічні Операції і Поняття

Вимоги Освітнього Технологічного Основного Академічного
Навчання (EARS):
1.

EALR 1 Інтеграція
a.Інновація
b. Співпрацювати
с. Дослідити та Критично Мислити
2. EALR 2 Комп'ютерна Етика.
a. Практика безпеки
b. Експлуатaція Системи
c. Вибір і Використання Додатків
d. Адаптація до Змін (Вільне володіння інтернеттехнологіями)

