ed

Glenview дүүргийн сургуулийн сурагч, багш болон ажилтнууд Google Aпп-ыг сурган
хүмүүүжүүлэх зориулалтаар ашигладаг. Боловсролын аливаа хүчин зүйлийн нэг бол гэр бүлтэй
нягт хамтарч ажиллах нь амжилттай туршлагыг хуримтлуулдаг. Энэхүү захидлаар бид
Glenview 34-р дүүргийн сургуулийн сургалтад зориулан Google апп-уудыг ашиглах талаар
мэдээллийг тантай хуваалцаж байгаа бөгөөд K-8 ангийн сурагчдад Google Aпп ашиглахад эцэг
эхээс зөвшөөрөл хүсч байна.
Сургалтад зориулсан Google Aпп нь имэйл, бичиг баримт үүсгэх арга хэрэгсэл, хуанли, хамтран
ажиллах хэрэгсэл зэрэг үнэгүй вэбд суурилсан програмуудыг агуулдаг. Энэ үйлчилгээг Google
болон Glenview 34-р дүүргийн сургуулиудын хооронд байгуулсан гэрээгээр авдаг.
Сургалтад зориулсан Google Aпп нь тухайн сургуулийн эзэмшилд байдаг интернетийн домэйнд
ажилладаг бөгөөд зөвхөн сургалтын хүрээнд ашиглах зориулалттай. Таны хүүхдийн багш нар
Google Aпп-ийг хичээл, даалгавар, хоороондын харилцаанд ашигладаг.
Сургалтад зориулсан Google Aпп-уудыг гэртээ, номын сан эсвэл интернетэд холбогдсон
хаанаас ч ашиглах боломжтой. Сургуулийн ажилтнууд сурагчдын Апп-уудын хэрэглээг
сургууль дээрээ дүүргийнхээ iPad дээр ажиллаж байхдаа хянах боломжтой. Дүүргийн iPad-ийн
нэгэн адил эцэг эхчүүд хүүхдээ гэртээ програм руу нэвтрэх үед апп-ыг ашиглахыг хянах
үүрэгтэй. Сурагчид өөрсдийн зан чанарын үйлдлээ бүрэн хариуцна. Сурагчын аюулгүй байдал
бол бидний хамгийн чухал зорилт юм.
Зөвшөөрөх хэрэглээ (Нууцлал ба Аюулгүй байдал)
Сургалтад зориулсан апп нь ихэвчлэн боловсролын зориулалттай байдаг. Сурагчид апп-ыг
хувийн хэрэгцээнд ашиглаж болох ба сургуулийн нэмэлт дүрэм журам, бодлогыг харгалзан
үзэж дараах хязгаарлалтыг хийдэг.
● Нууцлал - сургуулийн ажилтнууд, удирдлагын албаныхан, эцэг эхчүүд
(PowerSchool эцэг эхийн порталаар дамжуулан оюутны нууц үгийг ашиглаж
болно) нь хяналт тавих зорилгоор сурагчын имэйлд хандах боломжтой. Сурагчид
Апп системд нууцлалын талаар хязгаарлалт байхгүй.
● Хувийн хэрэглээ хязгаарлагдмал - Сурагчид өөрсдийн програмд зориулан
програмын хэрэгслийг ашиглах боломжтой боловч ч
○ Дүүргийн бодлогыг зөрчсөн хууль бус үйл ажиллагаа түүний дотор
Зөвлөлийн бодлого 7:190-д заасны дагуу сурагчдын үйл ажиллагааг
хориглосон заалтууд
○ Арилжааны зорилгоор (бизнес эрхлэх, мөнгө олохыг оролдох)
○ Хувийн санхүүгийн ашиг (эд зүйл зарах вэбсайт ажиллуулах)
○ Зүй бус бэлгийн болон бусад доромжлол агуулсан
○ Бусдыг заналхийлсэн

●
●
●
●
●

○ Glenview 34-р дүүргийн ажилтан эсвэл сурагчдын талаар буруу мэдээлэл
өгсөн. Апп, сайт, имэйл, хэсэг бүлгүүд нь нийтийн дунд нэлттэй биш.
Эдгээр нь оюутны чөлөөтэй үг хэлэх эрхийг хязгаарлаж болох юм.
Аюулгүй байдал
Сурагчид өөрсдөө болон бусад хүмүүсийн хувийн холбоо барих мэдээллийг
байрлуулж болохгүй. Үүнд овог, хаяг, утасны дугаар орно.
Сурагчид өөрсдийн эцэг эхийн зөвшөөрөлгүйгээр онлайнаар танилцсан хүнтэй
уулзахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх
Сурагчид ямар нэгэн зохисгүй болон эвгүй байдалд хүргэх ямар нэгэн мессеж
авсан тохиолдолд өөрсдийн багш эсвэл сургуулийн ажилтанд мэдэгдэх.
Сурагчид өөрсдийн хувийн дансаа ашиглах ба бусад хүмүүс таны дансыг
ашиглахаас урьдчилан сэргийлж, болгоомжтой хандах үүрэгтэй. Хэрэглэгч
өөрийн нууц үгийг ямарч тохиолдолд өөр хүнд өгөх ёсгүй.

Хандалтыг хязгаарлах - Боловсруулах үйл явц
● Сургалтад зориулсан Google Aпп-д хандах нь тухайн дүүргийн үзэмжээр
олгогдсон давуу эрх гэж тооцогддог. Дүүрэг хэрэв хууль зөрчсөн эсвэл дүүргийн
бодлогыг зөрчсөн гэж үзэх үндэслэл байгаа тохиолдолд Апп-ийн хандалт,
хэрэглээг даруй буцааж авах эрхтэй. Ийм тохиолдолд тодорхой зарчмуудыг
зөрчсөний улмаас сургуулийн захиралд танилцуулж данс сэргээх, түдгэлзүүлэх,
цуцлах зорилгоор үргэлжлүүлэн хянана.
Хэрэглэгчийн аюулгүй байдал (Оюутнууд, эцэг эхчүүдэд өгөх зөвлөгөө)
● Залилангаас болгоомжил. Луйварчид хүмүүсийг хуурахдаа сайн байдаг. Тэд
хуурамч имэйл, вэб хуудсыг нээж үнэн бодит юм шиг харагдаж чаддаг үүнийг
фишинг гэж нэрлэдэг. Имэйлээр илгээсэн линк эсвэл вэб хуудсанд итгэж
болохгүй. Үүний оронд шинэ хайлтын цонх нээгээд хаягаа өөрөө бичиж байна уу.
● Спам захиануудаас зайлсхий. Спам гэдэг нь хүсээгүй зар сурталчилгаа имэйлээр
илгээгддэг. Спам руу хэзээ ч битгий хариу бич, спам илгээдэг компанитай хэзээ ч
бизнес хийж болохгүй. Спам захианаас ангижрахын тулд "report spam" "спамыг
мэдээлэх" товчийг ашиглана уу.
Цахим иргэншил (бүгдэд зориулсан зөвлөгөө)
● Бусдад сайнаар хандаж бай. Сургуулийн үүдний танхимд хэн нэгэн чамд муугаар
хандахад таагүй мэдрэмж төрдөг шиг хорон муу имэйлийн мэдээлэл авахад бид
бас маш ихээр гомддог. Имэйл бичих, эсвэл хэлэлцүүлэгт оролцох, вэб хуудас
дээр сэтгэгдлээ үлдээх зэрэгт эелдэг бай. Хүн бүр таны бичсэн зүйлийг харах
боломжтой байдаг тиймээс бичихээсээ өмнө бодож бичээрэй. Бусдын болон
өөрийнхөө тухай ярьж байхдаа хэлж буй зүйлдээ болгоомжтой байгаарай.
● Зохиогчийн эрх эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэж бай. Зохиогчийн эрхийн зөрчил
нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан зүйлийг зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах

тохиолдолд үүсдэг. Хэрэв тухайн бүтээлд тухайн бүтээлийг ашиглахыг заасан хэл
агуулсан байвал хэрэглэгч заасан шаардлагыг дагаж мөрдөх ёстой. Хэрэв
хэрэглэгч уг ажлыг хуулбарлах эсэхээ мэдэхгүй байгаа бол зохиогчийн эрх
эзэмшигчээс зөвшөөрөл авах хэрэгтэй.
● Сургуулийн вэбсайт, имэйл болон бүлгүүд нь боловсролын зорилгоор ашиглах
бөгөөд санал бодлыг мэтгэлцээн, олон нийтийн хэлэлцүүлэгт ашиглахгүй. Энэ нь
сургууль суралцах үйл явцыг алдагдуулж буй сурагчдын хэл яриаг хязгаарлах
эрхтэй гэсэн үг юм.
Би хүүхэдтэйгээ Glenview 34 Google бүртгэлд нэвтрэх эрх нь Google-ийн Эрх олгох нөхцөл
болон 34-р дүүргийн бодлого, холбогдох журмын талаар хэлэлцэж танилцсан.

Эцэг эх / Асран хамгаалагчийн нэр (нэрээ бүтнээр нь бичнэ үү)

Эцэг эх / асран хамгаалагчийн гарын үсэг

огноо

Доороос та манай оюутнуудыг онлайнаар хамгаалахад тусалдаг хууль тогтоомж, бодлогын
холбоос / лавлагааг олох болно:

Хүүхдийг интернетээс хамгаалах хууль -Child Internet Protection Act (CIPA)
Хүүхдийг интернетээс хамгаалах хууль CIPA-ийн дагуу сургууль сурагчдыг хор хөнөөлтэй
зүйл болох бүдүүлэг, ёс журамгүй, садар самуун сурталчилгаанаас хамгаалах технологийн
хэмжүүр, бодлоготой байхыг шаарддаг. Энэ нь сурагчдын имэйлийг хянадаг гэсэн үг юм.
Зохисгүй вэб хуудаснаас хор хөнөөлтэй агуулга бүхий имэйлийг хаах болно.
- CIPA - http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html
Хүүхдийн онлайн нууцлалыг хамгаалах тухай хууль
- Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)
COPPA нь бизнесийн компаниудад хамаардаг бөгөөд 13-аас доош насны хүүхдээс хувийн
мэдээлэл цуглуулах боломжийг хязгаарладаг. Харин Google-ийн сурталчилгаа нь сургалтын
зорилготой хэрэглэгч нарт зориулагдсан байдаг. Сурагчын хувийн мэдээллийг арилжааны
зорилгоор авдаггүй. Энэхүү зөвшөөрлийн маягт нь сургууль өөрөө төлөөлж эцэг эхээс
сургуулийн хүрээнд мэдээлэл цуглуулах боломжийг олгодог. Сургуулийн цуглуулсан хувь
хүний мэдээлэл зөвхөн боловсролын зорилгоор ашигладаг.
-- COPPA - http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm
Гэр бүлийн боловсролын эрх ба нууцлалын тухай хуульFamily Educational Rights and Privacy Act (FERPA)
FERPA нь сурагчдын сурлагын хувийн хэргийн нууцлалыг хамгаалдаг бөгөөд эцэг эхчүүдэд
хүүхдийнхээ хувийн хэргийг хянах эрхийг өгдөг. FERPA-ийн дагуу сургуулиуд лавлах
мэдээллийг (нэр, утас, хаяг, ангийн түвшин, гэх мэт) задруулж болох боловч эцэг эхчүүд
харилцаа холбооны захиралд бичгээр хүсэлт гаргаж энэ мэдээллийг задруулахгүй байхыг хүсэж
болно.
● Сургууль нь боловсролын талаархи нууц мэдээллийг (үнэлгээ, оюутны
үнэмлэхийн дугаар гэх мэт) интернетэд олон нийтэд үзүүлэх зорилгоор
нийтлэхгүй.
● Сургууль нь сурагчдын хийсэн ажил, зургийг олон нийтэд үзүүлэх зорилгоор
нийтэлж болох боловч сурагчын овог эсвэл бусад таних мэдээллийг нийтлэхгүй.
● Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ зураг, нэр, ерөнхий лавлагааны мэдээллийг нийтлэхгүй
байхыг хүсч болно. Үүнийг хэрхэн хийх талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг
ckedjidjian@glenview34.org хаягаар Харилцаа холбооны захирал Кэти
Кеджиджянтай холбоо бариарай.
● Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ имэйлийн апп болон сургалтын хөтөлбөрийн
апп-уудын агуулгыг шалгах эрхтэй.
- FERPA - http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

