1:1 በቴኮኖሎጂ ረገድ ተቀባይነት ያለው ፖሊሲ
የተማሪ
አጠቃቀም







ለላፕቶፔ ኃላፊነት በመውሰድ በጥሩ ሁኔታ አይዘዋለሁ፡፡

በየዕለቱ ላፕቶፔን ወደ ትምህርት ቤት ከማምጣቴ በፊት የላፕቶፔን ባትሪ ቻርጅ አድርጋለሁ፡፡
በትምህርት ቤት በምገኝበት ጊዜ ሁሉ ላፕቶፔን ይዤ እመጣለሁ፡፡
የጆሮ ማዳመጫ ካልተጠቀምኩ ወይም በትመምህሬ ፈቃድ ካልተሰጠኝ በስተቀር የላፕቶፔ ድምጽ መዘጋት እንዳለበት እገነዘባለሁ፡፡
በሁሉም ጊዜያት የእኔ ላፕቶፕ የት እንደሚገኝ አውቃለሁ፤ በመምህሬ ፈቃድ ካልተሰጠኝ በቀር የራሴን ላፕቶፕ ብቻ እጠቀማለሁ፡፡
መሠረታዊ ጥንቃቄ እና አያያዝ









ላፕቶፔን እና ገመዶቹን ለሌሎች ሰዎች አላውስም፡፡
ላፕቶፔን በማልጠቀምበት ጊዜ በመያዣው ቦርሳ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ፡፡
ላፕቶፔን በመያዣ ቦርሳ ውስጥ በመክተት ቦርሳውን ከዘጋሁ በኋላ ከቦታ ወደ ቦታ እንቀሳቀሳለሁ፡፡
ላፕቶፔን ሊረገጥ ወይም ሊጨፈለቅ በሚችልበት ወለል ላይ አላስቀምጠውም፡፡
ምግብ እና ፈሳሽ ከላፕቶፔ አርቄ አስቀምጣለሁ፡፡
የላፕቶፔን ገጽታ በምንም መልኩ አልቀይርም፡፡ ይህም ማለት ለምሳሌ ቀለም በመቀባት፣ በመሳል፣ በዲስትሪክት ያልተፈቀደ ተለጣፊ በመለጠፍ ወዘተ ገጽታውን አልቀይርም፡፡
በላፕቶፑ ሃርድዌር ወይም ሶፍትዌር ከመጫወት እቆጠባለሁ፤ ማንኛውንም የላፕቶፑን ክፍል አልፈታም ወይም ለመጠገን ከመሞከር እቆጠባለሁ፡፡
ኃላፊነት ለተሞላበት አጠቃቀም ከተማሪ የሚጠበቁ







የእኔን የሎግኢን እና የይለፍ ቃል መረጃዎች በምስጢር እይዛለሁ፤ የማጋራው ለመምህሬ፣ ለትምህርት ቤቱ ኃላፊዎች እና ለወላጆቼ/አሳዳጊዎቼ ብቻ ይሆናል፡፡



በላፕቶፑ ላይ ለሚደርስ ማናቸውም ጉዳት ኃላፊነት እወስዳለሁ፡፡ አማራጭ ኢንሹራንስ አለ፡፡ የተለያዩ አካላት የተሳተፉበት ክስተት በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያጋጠመ
እንደሆነ ጉዳዩ በዲስትሪክት አስተዳደር አስተዳደር ይመረመራሉ፡፡



ልጄ እና እኔ በቦርድ ፖሊሲ EHB፣ በተያያዥ የቦርድ ደንቦች የተጻፉትን ማክበር እንዳለብን እገነዘባለሁ፤ እነዚህን መመሪያዎች መጣስ ደግሞ በተማሪው/ዋ ላይ የሥነ
ሥርዓት እርምጃ እንዲወሰድ ሊያደርግ ይችላል፡፡
ልጄ ከትምህርት ቤት ውጪ በሚሆን/በምትሆን ጊዜ የልጄን የኢንተርኔት እና የትምህርት ቤት ኔትወርክ አጠቃቀም የመከታተል ኃላፊነት ይኖርብኛል፤ ተማሪው/ዋ የትምህርት
ቤቱን ፖሊሲዎች እና አግባብነት ያላቸውን ሕግጋት ማክበሩን/ማክበሯን ለማረጋገጥ በመሣሪያው ላይ ክትትል ሊደረግ እንደሚችል አውቃለሁ፡፡
እውነተኛ ያልሆነ የስርቆት ሪፖርት በሕግ እንዲያዝ አንደሚደረግ እና ክስ መመስረትን ሊያስከትል እንደሚችል አውቃለሁ፡፡
ልጄ የተሰጡትን/የተሰጧትን ላፕቶፕ እና ተጓዳኝ ዕቃዎች በጥሩ ሁኔታ ተመላሽ ማድረግ እንዳለበት/እንዳለባት እገነዘባለሁ፡፡
ልጄ በድረ ገጽ ላይ የተመሠረቱ መገልገያዎች፣ ዲጂታል የመረጃ ምንጮች እና ሥርዓተ ትምህርቱን የሚደግፉ አፕሊኬሽኖች ለልጄ ተደራሽ ሊሆኑ እንደሚሆኑ፣ እንዲህ ያሉት የኢንተርኔት
አገልግሎቶች ግላዊ መረጃዎችን ሊሰበስብ፣ ሊጠቀም እና ሊገልጽ እንደሚችል (ለምሳሌ የተማሪ ስም እና የኢሜል አድራሻ)፣ ነገር ግን ጥቅም ላይ የሚውሉት በትምህርት ቤቱ ለተማሪዎች
ትምህርት ብቻ እንደሆነ አውቃለሁ፡፡ በቦርዱ ፖሊሲዎች እና ደንቦች መሠረት፣ ተማሪዎች ሌሎች የግል መረጃዎችን እንዳይሰጡ አበክረን እናሳስባለን፤ ልጄ ሌላ ማናቸውም የግል መረጃ
እንዳይሰጥ/ እንዳትሰጥ ለልጄ መመሪያ እሰጣለሁ፡፡ ስለ አፕሊኬሽኖቹ እና በልጄ የትምህርት ክፍል ውስጥ ለትምህርት ስለሚጠቅሙ የኦንላይን አገልግሎቶች ተጨማሪ መረጃ ካስፈለገኝ
የልጄን መምህር/ትምህርት ቤቱን አነጋግራለሁ፡፡

የተሰጠኝን የሎግኢን እና የይለፍ ቃል መረጃዎች ብቻ እጠቀማለሁ፤ እንደ ሌላ ማንኛውም ሰው ለመግባት አልሞክርም፡፡
በሁሉም ዲጂታል ምርቶች እና ግንኙነት ተገቢነት ያለውን ወይም ሥነ ምግባር ያልጎደለውን አገላለጽ ብቻ እጠቀማለሁ፡፡
ለማንም በኢንተርኔት ላይ ላለ ሰው ስሜን፣ አድራሻዬን፣ ስልክ ቁጥሬን፣ ትምህርት ቤቱን ወይም የመምህሬን/ወላጆቼን ስም፣ አድራሻዎች ወይም ስልክ ቁጥር አልሰጥም፡፡
ከመምህራኔ/ከወላጆች/አሳዳጊዎቼ በቅድሚያ ፈቃድ ካልተሰጠኝ በቀር ስለ ትምህርት ቤቴ፣ ስለ ቤተሰቤ ወይም ስለራሴ መረጃ እንደሰጥ የሚጠይቅ በኢንተርኔት ላይ የሚገኝ ቅጽ
አልሞላም ወይም አባል አልሆንም፡፡

በኢንተርኔት የማገኘውን ማናቸውንም ጽሑፍ፣ ታሪክ ወይም ሌላ ሥራ ከመጠቀም ወይም ደግሞ እንደ ራሴ አድርጌ ከማቅረብ እቆጠባለሁ፡፡

በትምህርተ ቤት ውስጥ አግባብነት የሌለውን ወይም ሌሎችን ሰዎች ሊያበሳጭ የሚችል ይዘት ያላቸውን ማቴሪያሎች ከመጠቀም ወይም ለመፈለግ ከመሞከር እቆጠባለሁ፡፡

በዲጂታል ሥራዬ ከትምህርት ቤት አንጻር አግባብነት ያላቸውን ይዘቶች ብቻ እፈልጋለሁ፣ እጠቀማለሁም፡፡

ለሌሎች የስድብ መልዕክት ያለውን ቋንቋ እና/ወይም ማቴሪያል በስኪሪን ሴቨርነት፣ በባክራውንድነት ከለጠቀም እቆጠባለሁ፡፡

ላፕቶፔ በማንኛውም ጊዜ ቅድመ ማሳወቂያ ሳይሰጥ ሊፈተሽ እንደሚችል እና ሁል ጊዜም የፓርክሂል ስኩል ዲስትሪክት ንብረት እንደሆነ እገነዘባለሁ፡፡

ሁል ጊዜም የቦርዱን ፖሊሲ EHB ፣ተያያዥነት ያላቸውን የቦርድ ደንቦች፣ የአንድ ለአንድ የወላጅ/ተማሪ የመመሪያ መጽሐፍ ላይ ከእኔ የሚጠበቁትን እና የተማሪዎችን የሥነ
ምግባር መመሪያ አከብራለሁ፡፡

የተሰጠኝን ላፕቶፕ እና ሌሎች ተያያዥ መገልገያዎች በጥሩ ሁኔታ ለመመለስ እስማማለሁ፡፡
የወላጅ/የአሳዳጊ ስምምነት






ፊርማ በዚህ ስፍራ

የቦርዱን ፖሊሲ EHB እና EHB-R, እና የአገልግሎት ሁኔታዎች እና/ወይም የእያንዳንዱን አፕሊኬሽን እና በፓርክ ሂል የትምህርት ቤቶች ዲስትሪክት ድረ ገጽ ላይ የተማሪ
ማመልከቻ የግል መረጃ ስር ተዘረዘሩ ኦንላይን አገልግሎቶች ዝርዝር የተመለከትኩ ሲሆን፣ ልጄ እንዲጠቀምበት መፍቀዴን አረጋግጣለሁ፡፡ ወደፊት ልጄ እነዚህን
አፕሊኬሽኖች እና ኦንላይን አገልግሎቶች መጠቀሙን/ሟን እንዲያቆም ወይም እንድታቆም ላደርግ እችላለሁ፡፡

የተማሪው/ዋ ስም፡የተማሪው/ዋ ወላጅ/አሳዳጊ ስም፡-

የተማሪው/ዋ መታወቂያ ቁ.፡-

የወላጅ/አሳዳጊ ኢሜል፡በዚህ ስምምነት ይዘቶች ተስማምቼ ተቀብያለሁ፡፡
የተማሪ ፊርማ፡የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ፡-

ቀን፡_ቀን፡-

/

/

/

/

