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Гленвью сургуулийн дүүрэг 34

Дүүргийн iPad нэгээс-Нэг хувийн сургалтын санаачлага

Сурагч/Эцэг эхийн гарын авлага

Бодлого, журам, мэдээлэл

2011 оны есдүгээр сар

2013 оны 6 сар - 2014
оны 7 сар - 2014 оны 7
сар Өөрчлөгдсөн 2015
оны 4 сар - 2017 оны 1
сар - 2018 оны 1-р сар 2019 оны 10-р сар - 2019
оны 3-р сар - 2021 оны
нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан

Танилцуулга
Манай ганцаарчилсан сургалтын санаачилгын гол зорилго нь 21-р зууны суралцагчийг багаж хэрэгсэл, нөөцөөр хангах явдал юм.
Боловсролын шилдэг байхын тулд технологийн бүх боловсролын хөтөлбөрийг саадгүй нэгтгэх шаардлагатай. Судалгаа, сургуулийн
тайлангаас харахад ганцаарчилсан боловсролын орчинд тооцоолох төхөөрөмж ашигладаг оюутнууд илүү зохион байгуулалттай,
идэвхтэй суралцагчид, сургуульд тогтмол хамрагдаж, технологийн талаарх мэдлэг, ойлголтоо ахиулж, мэдээлэл, зохион бүтээгч, зохион
бүтээгч болдог. санаанууд. Технологийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь ирээдүйд чухал ач холбогдолтой бөгөөд 21-р зууны эдгээр
оюутнуудад зориулсан сургалтын нэг хэрэгсэл бол Apple iPad юм. Ipad-ийг хувийн, гар утсан болон хувь хүний

хэрэглээ нь оюутнуудад

өөрсдийн чадавхийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх, цаашдын суралцахад бэлтгэх арга зам юм. Apple iPad бол сурахад илүү сонирхолтой,
хүртээмжтэй болгодог төхөөрөмж юм. Суралцах нь сурагчид, сурган хүмүүжүүлэгчид, эцэг эхчүүд болон өргөн хүрээний боловсролын
нийгэмлэгийн тасралтгүй динамик харилцан үйлчлэлийн үр дүнд бий болдог. Технологи шингээх нь багшийн амин чухал үүргийг
бууруулдаггүй. IPad ашиглан үр дүнтэй заах, сурах, хэзээ ч, хаана ч байсан сургалтын хөтөлбөрт технологийг нэгтгэх.

1.0 Ерөнхий мэдээлэл
Энэхүү баримт бичигт багтсан бодлого, журам, мэдээлэл нь Гленвью сургуулийн 34-р дүүргийн сурагчдын ашигладаг дүүргийн өмчит бүх
iPad ("Дүүргийн iPad") болон дагалдах хэрэгсэлд хамаарна.
Нэмж дурдахад, дүүргийн iPad-г ашигласнаар оюутан Удирдах зөвлөлийн бүх бодлого, дүрмийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байгаа бөгөөд үүнд:

Бодлого 6:235 --Цахим сүлжээнд нэвтрэх:Нөөцийг хуваалцах замаар боловсролын шилдэг чанарыг дэмжих,

инноваци, харилцаа холбоо, дүүргийн цахим сүлжээ, үүнд дүүргийн өмчит компьютер, хөдөлгөөнт
төхөөрөмж, интернет, дүүргийн дотоод ба/эсвэл өргөн хүрээний сүлжээ ("Сүлжээ") багтдаг. Дүүргийн
сургалтын хөтөлбөр. Удирдагч буюу томилогдсон этгээд нь энэхүү бодлогын дүрэм, журмыг боловсруулж,
системийн администраторыг томилно. Сүлжээг ашиглах явцад алдагдах, гэмтэх, ашиглах боломжгүй
мэдээлэл, интернетээр олж авсан, дамжуулагдсан аливаа мэдээлэлд Сургуулийн дүүрэг хариуцлага
хүлээхгүй. Цаашилбал, Сүлжээнд хандсанаас үүсэх зөвшөөрөлгүй төлбөр, хураамжийг дүүрэг хариуцахгүй.
Бодлогыг бүхэлд нь үзэхийн тулд дүүргийн вэбсайт руу хандана уу --зөвлөл - дүүргийн бодлого

Бодлого 7:20 ба 7:180 --Дээрэлхэх, дарамтлах:Дээрэлхэх, айлган сүрдүүлэх, дарамтлах нь оюутны чадварыг бууруулдаг
сурах, сургуулийн боловсрол олгох чадвар. Оюутнуудыг ийм бусармаг зан үйлээс урьдчилан сэргийлэх нь дүүргийн чухал
зорилт юм.Бодлогыг бүхэлд нь үзэхийн тулд дүүргийн вэбсайт руу хандана уу --зөвлөл - дүүргийн бодлого
Бодлого 7:190 --Оюутны зан байдал:Сургуулийн захиргаа нь сурагчдыг бүдүүлэг дуулгаваргүй, сахилгын шийтгэл ногдуулах эрхтэй
зүй бус үйлдэл. Их хэмжээний дуулгаваргүй байдал, зүй бус үйлдэл гэдэг нь Боловсролын Зөвлөлийн бодлогодоо тодорхойлсон аливаа зан үйл, зан
үйл, үйлдлийг сургуулийн удирдлагуудад ихээхэн хохирол учруулах, тасалдал гарахыг урьдчилан таамаглахад хүргэж болзошгүй болон/эсвэл
шалтгаантай гэж тодорхойлдог. эсвэл сургуультай холбоотой үйл ажиллагаанд материаллаг хөндлөнгийн оролцоо, бусад сурагч, сургуулийн
ажилтнуудын эрх, эсхүл түүнтэй адил эрсдэл.Бодлогыг бүхэлд нь харахын тулд дүүргийн вэб сайт-төрийн зөвлөл-дүүргийн бодлогыг үзнэ үү

1.1 Дүүргийн iPad-аа хүлээн авч байна

Дүүргийн iPad-ыг хичээл эхлэхээс өмнө эсвэл хичээл эхлэх үеэр зохион байгуулдаг iPad-ын чиг баримжаа олгох үеэр тараана. Эцэг эх,
сурагчид заавал байх ёстой

гарах (онлайн) Цахим сүлжээнд нэвтрэх оюутны болон эцэг эхийн зөвшөөрлийн маягт ба

Хүүхдэдээ дүүргийн iPad олгохоос өмнө энэхүү гарын авлагын төгсгөлд байгаа дүүргийн iPad-ийг ашиглах тухай сурагч, эцэг эхийн
амлалтын маягт. Эцэг эхчүүд дүүргийн шүүлтүүр, вэб хэрэгсэл/апп, Google болон онлайн бүртгэлийн талаарх мэдээллийг уншиж,
уншсан эсэхээ шалгах ёстой.
1.2 Дүүргийн iPad-г буцааж өгөх
Дүүргийн iPad болон түүний дагалдах хэрэгслийг сурагчийн багш(ууд) / Зааварчилгааны инновацийн мэргэжилтний туслалцаатайгаар
хичээлийн жил бүрийн сүүлийн долоо хоногт Гленвью сургуулийн 34-р дүүрэгт буцааж өгнө. Хэрэв сурагч хичээлийн жилд Гленвью
сургуулийн 34-р дүүргээс шилжин ирсэн бол дүүргийн iPad-г тухайн үед сургуулийн оффист буцааж өгөх болно. Гленвью сургуулийн 34-р
дүүрэгт өөр шалтгаанаар элсэлтээ татсан, хасагдсан, эсвэл цуцалсан оюутнууд дүүргийнхээ iPad болон дагалдах хэрэгслээ дуусгавар
болсон өдрөө сургуулийн оффис руу буцааж өгөх ёстой.
1.3 Гэмтсэн, үрэгдүүлсэн, буцааж өгөхгүй бол хариуцлага хүлээх
Удирдах зөвлөлийн бодлого 7:170,вандализм,"Удирдах зөвлөл нь сурагчдын болон тэдний эцэг эх/асран хамгаалагчдаас сургуулийн эд хөрөнгөд хохирол учруулсан
болон бусад сурагчдын үйлдлийг эвдэж сүйтгэсэн тохиолдолд нөхөн төлбөр авахыг шаардана" гэж заасан. Дүүргийн iPad болон тэдгээрийн хэрэгслүүд нь сургуулийн
өмч юм.

Хэрэв сурагч хичээлийн жилийн төгсгөлд эсвэл Гленвью дүүргийн 34-р сургуульд элсэлтээ дуусгасны дараа дүүргийн iPad-аа буцааж өгөхгүй бол тухайн сурагч тухайн төхөөрөмжийн хариуцлагыг хүлээх бөгөөд хэрэв баталгаатай бол эрүүгийн
хариуцлага хүлээлгэх эсвэл иргэний хариуцлага хүлээх болно. Оюутан дүүргийн iPad-ийг солих зардлыг төлнө. Дүүргийн iPad-ыг санаатайгаар буцааж өгөхгүй бол Гленвью хотын цагдаагийн хэлтэст хулгайн тухай мэдүүлэг өгөх болно.
Цаашилбал, сурагч дүүргийн iPad-д гэмтэл, үрэгдлээс үүссэн тохиолдолд ангийн багш эсвэл сургалтын инновацийн мэргэжилтэнд нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй. Хичээлийн жилийн туршид тусгаарлагдсан, санамсаргүй гэмтэлтэй холбоотой
шаардлагатай засварын эхний тохиолдлоос төлбөр авахгүй. Дараагийн бүх санамсаргүй хохирлын төлбөрийг төлнө. Санаатай гэж үзсэн бүх хохирлыг сурагчаас гаргуулж, тухайн төхөөрөмжийг солих, засварлах зардлыг сургуулийн дүүргээс
тогтооно. Гэмтсэн, гээгдүүлсэн, хулгайд алдсан дагалдах хэрэгсэл, тухайлбал зөөвөрлөгч, цэнэглэгч, кабель зэргийг зөвхөн оюутан/эцэг эх/асран хамгаалагч хариуцна. Дагалдах хэрэгсэл гэмтсэн, гээгдүүлсэн, хулгайд алдсан тохиолдолд тухайн
дүүргийн өгсөн дагалдах хэрэгслийг солих зардлыг бүрэн хариуцах бөгөөд тухайн дүүргийн зүгээс төлбөрийг өөрөөр заагаагүй бол эцэг эх/асран хамгаалагч нь хариуцна. Сургуулийн байрны гадна алдагдсан бүх төхөөрөмж нь хулгайд
сэжиглэгдсэн тохиолдолд солихоос өмнө эцэг эх/асран хамгаалагчаас цагдаад мэдүүлэг өгөхийг шаарддаг. үүрэх хайрцаг, цэнэглэгч, кабель зэргийг зөвхөн сурагч/эцэг эх/асран хамгаалагч хариуцна. Дагалдах хэрэгсэл гэмтсэн, гээгдүүлсэн,
хулгайд алдсан тохиолдолд тухайн дүүргийн өгсөн дагалдах хэрэгслийг солих зардлыг бүрэн хариуцах бөгөөд тухайн дүүргийн зүгээс төлбөрийг өөрөөр заагаагүй бол эцэг эх/асран хамгаалагч нь хариуцна. Сургуулийн байрны гадна алдагдсан
бүх төхөөрөмж нь хулгайд сэжиглэгдсэн тохиолдолд солихоос өмнө эцэг эх/асран хамгаалагчаас цагдаад мэдүүлэг өгөхийг шаарддаг. үүрэх хайрцаг, цэнэглэгч, кабель зэргийг зөвхөн сурагч/эцэг эх/асран хамгаалагч хариуцна. Дагалдах хэрэгсэл
гэмтсэн, гээгдүүлсэн, хулгайд алдсан тохиолдолд тухайн дүүргийн өгсөн дагалдах хэрэгслийг солих зардлыг бүрэн хариуцах бөгөөд тухайн дүүргийн зүгээс төлбөрийг өөрөөр заагаагүй бол эцэг эх/асран хамгаалагч нь хариуцна. Сургуулийн
байрны гадна алдагдсан бүх төхөөрөмж нь хулгайд сэжиглэгдсэн тохиолдолд солихоос өмнө эцэг эх/асран хамгаалагчаас цагдаад мэдүүлэг өгөхийг шаарддаг.

2.0 Дүүргийн iPad-ийн тусламж үйлчилгээ

Оюутнууд дүүргийн iPad болон туслах хэрэгслүүдийн (жишээ нь, гэр, гар, цэнэглэх утас) ерөнхий арчилгааг хариуцна.
Дүүргийн iPad-ыг эвдэрсэн эсвэл хэвийн ажиллахгүй байгаа тохиолдолд сургалтын нөөцийн төвөөр дамжуулан Технологийн
хэлтэст аль болох түргэн аваачиж, тоног төхөөрөмжийн үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай.
2.1 Ерөнхий урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

• Дэлгэцийг цэвэрлэхийн тулд зөвхөн цэвэр, зөөлөн даавуу ашиглана уу; ямар ч төрлийн цэвэрлэгч байхгүй.

• Дүүргийн iPad-д гэмтэл учруулахгүйн тулд утас, кабелийг сайтар оруулах ёстой.

• Дүүргийн iPad-ууд нь Glenview School District 34-ийн өмч биш ямар ч бичиг, зураг, наалт,
шошгогүй байх ёстой.
• Дүүргийн iPad-г хэзээ ч унагаж, шидэж, гишгэж болохгүй.
• Дүүргийн iPad-г хэзээ ч түгжээгүй шүүгээ, түгжээгүй машин, хараа хяналтгүй газар орхиж болохгүй.

• Дүүргийн iPad-г хэт өндөр температур, чийгшил, агааржуулалт багатай газарт удаан хугацаагаар
бүү орхи.
• Хоол хүнс, ундаагаа дүүргийн iPad-аас хол байлга.
• Дүүргийн 34-ийн ажилтан зааварчилгаагүй бол оюутнууд төхөөрөмжөө өөр оюутанд зээлж болохгүй.

• Оюутнууд автобусаар зорчихдоо iPad-аа үүргэвчиндээ авч явах үүрэгтэй.
• Оюутнууд дүүргийн iPad-ийн батарейг өдөр бүр сургуульдаа цэнэглэх үүрэгтэй.
• Дүүрэг тус бүрийг ашиглах ёстой iPad-д хамгаалалтын хайрцаг өгнө.
2.2 Дүүргийн iPad-г авч явах, хадгалах, автобусаар аялах, хамгаалах

Дүүргийн iPad-д өгсөн хамгаалалтын хайрцагнууд нь дүүргийн iPad-г хэвийн эмчилгээнээс хамгаалах хангалттай дэвсгэртэй бөгөөд
төхөөрөмжийг сургууль дотор авч явахад тохиромжтой хэрэгслээр хангадаг. Дараах удирдамжийг дагаж мөрдөх ёстой.

●
●
●
●
●
●
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●

Дүүргийн iPad-ууд үргэлж хамгаалалтын хайрцагт байх ёстой. Бусад эд зүйлсийг (хавтас, сурах бичиг гэх мэт) багтаасан
үүргэвчний тасалгааг дүүргийн iPad-ын дэлгэц дээр хэт их дарамт, жин тавихаас зайлсхийхийн тулд дүүргийн iPad-г авч
явахыг хориглоно.

Дүүргийн iPad-г хэзээ ч усны сав болон бусад шингэнтэй нэг газар тээвэрлэж, хадгалж, ашиглаж болохгүй.
Оюутнууд дүүргийн iPad-аа ашиглахгүй байгаа тохиолдолд дүүргийн iPad-ыг аюулгүй газар хадгалах хэрэгтэй. Цүнх,
ширээ болон бусад газарт хадгалахдаа дүүргийн iPad-ийн дээд талд юу ч тавьж болохгүй.

Оюутнууд дүүргийн iPad-аа гэртээ авч явах эрхийг авсны дараа орой бүр үүнийг хийхийг урамшуулах болно.
Дүүргээс олгосон тээврийн хэрэгслээр зорчих эсвэл дүүргээс өгсөн тээврийг хүлээх үед бүх iPad нь
хаалттай, оюутны үүргэвчинд байх ёстой.
Хичээл тараад дүүргийн бус тээврийн хэрэгслээр хүлээгдэж байгаа эсвэл хичээлдээ ороогүй сургуулийн талбайд байх үед бүх
iPad нь оюутны үүргэвчинд найдвартай байх ёстой.

Дүүргийн iPad-г эцэг эхийн машинд сургууль болон гэртээ хадгалж болохгүй. Хэрэв оюутанд дүүргийн iPad-аа
хадгалах аюулгүй газар хэрэгтэй бол түүнийг багштайгаа хамт хадгалуулж болно.
Ямар ч тохиолдолд дүүргийн iPad-г хараа хяналтгүй газар үлдээж болохгүй. Хараа хяналтгүй газруудад сургуулийн
талбай, оюутны хотхон, үдийн цайны өрөө, номын сан, түгжээгүй анги танхим, хувцас солих өрөө, коридор болон
бусад хяналтгүй газар орно. Эдгээр газруудад үлдсэн бүх дүүргийн iPad хулгайд алдагдах аюултай. Хэрвээ хяналтгүй
газраас дүүргийн iPad олдвол Сургалтын нөөцийн төв эсвэл захирлын өрөөнд аваачна. Оюутан дүүргийнхээ iPad-г
авахын тулд захирал / зааварчилгааг инновацийн мэргэжилтэнтэй уулзана.

2.3 Дэлгэц арчилгаа

Дүүргийн iPad дэлгэц нь бүдүүлэг эмчилгээ хийлгэвэл гэмтэх боломжтой. Дэлгэцүүд нь дэлгэцэн дээрх хэт их
даралтаас болж гэмтэхэд мэдрэмтгий байдаг.

●
●
●
●
●

Дүүргийн iPad-ийн дээд талд эсвэл дэлгэцэн дээр бүү бөхий.

Дүүргийн iPad-ийн ойролцоо дэлгэцэнд дарамт учруулах зүйлийг бүү байрлуул.

Зөөврийн үүрэнд бүрээсийг дарах зүйл бүү хий.
Дэлгэцийг зөөлөн, хуурай даавуу эсвэл антистатик даавуугаар цэвэрлэ.

Дүүргийн iPad-ыг шүүгээ, хана, машины хаалга, шал гэх мэт зүйл рүү цохиж болохгүй, учир нь энэ нь дэлгэцийг эвдэх болно.

2.4 Дүүргийн iPad таних тэмдэг

Дүүргийн iPad-уудыг дүүргийн заасан журмын дагуу, барилга тус бүрээр нь шошгоно. Дүүргийн iPad-г дараах
байдлаар тодорхойлж болно.

●
●
●

Серийн дугаарын бүртгэл
Glenview сургуулийн дүүргийн 34 хөрөнгийн шошго

Оюутны нэр/овог болон/эсвэл сургуулийн ажилтнуудын тэмдэглэсэн веб ID.

3.0 Сургуульд дүүргийн iPad ашиглах
Дүүргийн iPad-ийг өдөр бүр сургууль дээр ашиглах зориулалттай. Дүүргийн iPad-ийн хэрэглээнд багш нарын хүлээлтээс гадна
сургуулийн мессеж, зарлал, хуанли, ангиас хамааран цагийн хуваарийг дүүргийн iPad компьютер ашиглан үзэх боломжтой.
Оюутнууд багшаасаа тусгайлан заагаагүй бол дүүргийн iPad-аа бүх ангидаа авчрах үүрэгтэй.
3.1 Дүүргийн iPad-ууд гэртээ үлдсэн

Дүүргийн iPad-аа гэртээ дахин дахин орхисон сурагчид дүүргийн iPad-аа гэртээ хоёр долоо хоногийн турш ашиглах эрхээ алдаж, дүүргийн
iPad-аа ангийн багштайгаа сургуульд үлдээх шаардлагатай болно.

3.2 Дүүргийн iPad засвар хийж байна
Оюутнуудад сургалтын нөөцийн төвөөр дамжуулан дүүргийнхээ iPad-аа Технологийн хэлтэст засварлахаар үлдээсэн тохиолдолд зээлдэгч
дүүргийн iPad олгож болно. Дүүргийн iPad-ийн зээлдэгчийг шалгахад бэлэн байдлаас шалтгаалан саатал гарч болзошгүй.
3.3 Дүүргийн iPad-ынхаа батарейг цэнэглэж байна

Дүүргийн iPad-уудыг өдөр бүр бүрэн цэнэглэгдсэн нөхцөлд сургуульд авчрах ёстой. Оюутнууд орой бүр дүүргийн iPad-аа цэнэглэх
шаардлагатай. Энэхүү журмыг давтан (хамгийн багадаа 3 хоног, дараалан биш) зөрчсөн тохиолдолд сурагчид дүүргийн iPad-г хоёр
долоо хоног хүртэл хугацаагаар гэртээ алдах бөгөөд дүүргийн iPad-аа ангийн багшийн хамт сургуульд үлдээх болно.
3.4 Зураг/Нууц үг/Дэлгэц хамгаалагч/Арын дэвсгэр зураг
Зохисгүй эсвэл бусад зөвшөөрөлгүй медиаг үүсгэх, авах, үзэх, цахим шуудангаар илгээх, төхөөрөмж рүү татаж авахыг хориглоно. Зохисгүй медиаг
дэлгэц амраагч эсвэл дэвсгэр зураг болгон ашиглаж болохгүй. Зохисгүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд буу, зэвсэг, порнографын материал/зохисгүй
ил тод дүрслэл, бүдүүлэг, заналхийлсэн, гүтгэсэн, ёс суртахуунгүй, дарамталсан үг хэллэг, согтууруулах ундаа, хар тамхи, бүлэглэлтэй холбоотой
бэлгэдэл, эсвэл зургууд. Зохисгүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг цахим шуудангаар илгээсэн, татаж авсан, хуваалцсан оюутнуудад Удирдах
зөвлөлийн бодлого, журам, дүүргийн ёс зүйн дүрмийн дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна. Хэрэв оюутан цахим шуудангаар зохисгүй зураг эсвэл
мэдээлэл хүлээн авбал насанд хүрсэн хүнд (багш, ажилтан, эцэг эх) мэдэгдэх нь сурагчийн үүрэг юм.

Дүүргийн iPad-д нэвтрэхийн тулд нууц код үүсгэх ёсгүй. Apple ID болон бусад үүлэн үйлчилгээнд нэвтэрч болохгүй.
Оюутнууд дүүргээс олгосон нууц үг/нууц үгээ бусад хүмүүстэй хэзээ ч хуваалцахгүй байж болно. Үүнд цахим шуудан, Google, PowerSchool,
Schoology болон бусад зөвшөөрөгдсөн програм эсвэл Google-ээр нэвтэрсэн вэб сайтад ашигладаг нууц код/нууц үг орно.

3.5 Дуу, хөгжим, тоглоом, хөтөлбөр
Багшаас зааварчилгаа авах зөвшөөрөл аваагүй л бол дууг үргэлж хааж байх ёстой. Ангийн багш дүүргийн iPad-д хөгжим нэмж болно. Дүүргийн өөртөө үйлчлэх
системээр дамжуулан эсвэл ангийн багшийн заавраас бусад тохиолдолд оюутны төхөөрөмж дээр ямар ч интернет тоглоом (сайт) эсвэл програм ашиглахыг
хориглоно. Хэрэв тоглоомын програм суулгах гэж байгаа бол энэ нь Glenview School District 34-ийн ажилтны үзэмж, зааварчилгааны дагуу байх болно. Дүүргээс
хангагдсан программ хангамж/апп-ыг дүүргийн iPad-д байнга суулгаж, ашиглах боломжтой эсвэл өөрөө өөртөө үйлчлэх үйлчилгээгээр дамжуулан ашиглах
боломжтой байх ёстой. Мэдээллийн хадгалалтыг дүүргийн iPad дээрх програмууд болон Glenview School District 34-ийн Google Docs for Education бүртгэлээр
дамжуулан хийх болно.
Онлайн хөгжим нь одоогоор Glenview 34 оюутны туршлагын нэг хэсэг биш юм. Оюутнуудад онлайн хөгжмийн системийг ашиглахгүй байхыг зааварласан
бөгөөд үнэлгээ, зөрчилд үндэслэн зохих журмын дагуу шийтгэнэ. Apple-д тавьсан хязгаарлалтыг үндэслэн Glenview District 34 нь Apple болон манай
шүүлтүүрийн системийн аль алиных нь боломжид тулгуурлан төхөөрөмж тус бүрт хөгжим зөвшөөрөх эсвэл татгалзах эрхтэй. Glenview District 34 нь оюутны
бүх төхөөрөмж дээрх хөгжмийн програмуудыг удирдахын тулд Apple-тай хамтран ажилласаар байна. Ямар ч хөгжим (Apple Radio Stations, Online Music, бусад)
сонсох боломжгүй хүмүүст хандана ууbengle@glenview34.org (Боловсролын Технологийн Гүйцэтгэх Захирал) бөгөөд тэрээр оюутны төхөөрөмжид хязгаарлалт
тавихын тулд тантай тус тусад нь ажиллах болно.

3.6 Хэвлэх
Сургууль дээр дүүргийн iPad ашиглан хэвлэх боломжгүй.
3.7 Гэрийн интернэт холболт

Дүүргийн iPad-г дүүргийн нутаг дэвсгэрээс гадуур ашиглахдаа тухайн сурагч сургууль дээр байх үеийнхтэй адил
бодлого, журам, удирдамжийг дагаж мөрддөг. Оюутнууд iPad-г хянах, тэр дундаа гэр бүлийн гишүүд болон бусад
хүмүүс iPad-г ашиглахыг хариуцна. Оюутнууд дүүргийнхээ iPad дээр утасгүй сүлжээнд үнэгүй нэвтрэх эрхтэй. Эцэг
эхчүүд гэртээ байхдаа сурагчдын интернетийн үйл ажиллагааг хянах, удирдах үүрэгтэй. Хүүхдийнхээ дүүргийн
iPad ашиглах, тэр дундаа гэртээ интернет ашиглахыг хязгаарлах, хязгаарлах нь эцэг эхийн бүрэн эрх юм.
Дүүргийн iPad-уудыг сургууль дээр ашигладагтай ижил тохиргоогоор гэртээ шүүнэ. Хичээлийн жилийн хугацаанд
тус дүүрэг Securly Filtering шийдлийг ашиглах болно.

4.0 Файлуудаа удирдах, ажлаа хадгалах
4.1 Apple ID
Тус дүүрэг манай оюутны төхөөрөмжийг удирдахад туслах зорилгоор Apple ID-г ашиглахаа больсон. Хэн ч Apple ID болон бусад үүлэн үйлчилгээнд
нэвтэрч болохгүй.

4.2 Дүүргийн iPad/SD34 сүлжээний нөөцөд хадгалах
Оюутнууд дүүргийн iPad дээр ажлаа шууд хадгалах боломжтой. Оюутнууд мөн өөрийн SD34 Google Docs for Education бүртгэлдээ баримт
бичгийг хадгалахыг зөвлөж байна. Нэмж дурдахад оюутнууд өөрсдөдөө, эцэг эхдээ (жилийн сонгосон цаг) болон/эсвэл багш руугаа цахим
шуудангаар илгээх боломжтой. Анхаарна уу: Дүүргийн iPad дээр хадгалах зай байгаа хэдий ч ХЯЗГААРТАЙ бөгөөд дахин зураг авах эсвэл
төхөөрөмж эвдэрсэн тохиолдолд нөөцлөхгүй. Механик эвдрэл, санамсаргүй байдлаар устгагдсаны улмаас ажил алдахгүй байх нь оюутны
үүрэг юм. Хэрэв iPad-д гэмтэл гарвал оюутан нөхцөл байдлыг тайлбарлахын тулд дуудлага хийх, цахим шуудангаар эсвэл багштай
биечлэн ярилцах шаардлагатай болно. Нөхцөл байдал бүрийг тус тусад нь шийдвэрлэх болно.

4.3 Сүлжээний холболт
Glenview School District 34 нь тэдний сүлжээг 100% ажиллуулах баталгаа өгөхгүй. Сүлжээ тасарсан
тохиолдолд мэдээлэл алдагдсан, дутуу гарсан тохиолдолд тухайн дүүрэг хариуцлага хүлээхгүй.

5.0 Дүүргийн iPad дээрх онлайн нөөц / програм хангамж
5.1 SOPPA (Оюутны онлайн хувийн хамгаалалтын тухай хууль)
Иллинойс мужийн оюутны онлайн хувийн хамгаалалтын тухай хууль (SOPPA) нь дүүрэгт вэбэд суурилсан үйлчилгээ үзүүлдэг боловсролын технологийн
компаниудын хүлээн авч, хадгалж буй оюутны мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хамгаалдаг. Мэдээллийн нууцлалын энэхүү шинэ хуулийг дагаж
мөрдөхийн тулд Сургуулийн дүүргийн зүгээс хэрэгжүүлж буй хүчин чармайлтын хураангуйг доороос үзнэ үү.

Сургуулийн дүүрэг нь:

●

Жил бүр дүүргийн ашигладаг онлайн үйлчилгээ эсвэл програмын бүх операторын жагсаалтыг нийтэл

●

Сургуулийн цуглуулдаг, хадгалдаг, эсвэл аливаа "оператор"-д задруулсан бүх өгөгдлийн элементийг хичээлийн жилийн эхэнд

●

●
●

○
○

Бид жил бүрийн 7-р сарын 1-ээс 1-р сарын 1-ний дотор вэбсайт эсвэл нийтлэх байршлаа шинэчлэх ёстой.

https://sdpc.a4l.org/district_listing.php?districtID=5758

эцэг эхчүүдэд жил бүр SOPPA-д тодорхойлсон байдаг. Энэхүү мэдээлэл нь тухайн сургууль өгөгдлийг хэрхэн ашигладаг, хэнд,
яагаад мэдээллийг задруулж байгааг тайлбарлах ёстой.

Дүүргийн вэбсайт дээр:

○
○
○

Оператор бүртэй гэрээ байгуулснаас хойш 10 хоногийн дотор гэрээ байгуулна.
Оператор бүрийн ашигладаг туслан гүйцэтгэгч компаниудыг жил бүр байршуулах.

Сургууль, оператор эсвэл ISBE-ийн мэдээллийг шалгах, хянах, засах эрхээ эцэг эхчүүд
хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар нийтэлнэ үү.

Мэдээллийн зөрчлийг 10 хоногийн дотор нийтэлж, 30 хоногийн дотор эцэг эхэд мэдэгдэх.

Аюулгүй байдлын үндэслэлтэй журам, практикийг баримтал. Мэдээлэл солилцох борлуулагчидтай хийсэн гэрээнд худалдагч нь
аюулгүй байдлын боломжийн журам, практикийг дагаж мөрдөх заалтыг агуулсан байх ёстой.

Дүүргийн SOPPA-г дагаж мөрдөж байгаа талаарх нэмэлт мэдээллийг дүүргийн вэб сайтын glenview34.org Оюутны болон Гэр
бүлийн нөөцийн хяналтын самбараас авах боломжтой.

5.2 COPPA (Хүүхдийн цахим нууцлалыг хамгаалах хууль) Бидэнд болон манай оюутнуудад байгаа онлайн сургалтын арвин их хэрэглүүрийг ашиглах нэг чухал бодит байдлын нэг бол Хүүхдийн
онлайн нууцлалыг хамгаалах хууль (COPPA) юм. Энэ хууль нь вэб сайт болон онлайн үйлчилгээнд (мобайл програмыг оруулаад)
хамаарах бөгөөд 13-аас доош насны хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглахыг зохицуулдаг. Бид гуравдагч талын сайттай
ажиллахдаа хуулийн хязгаарлалтын хүрээнд ажиллах ёстой.
Ихэнх тохиолдолд онлайн үйлчилгээ нь сургуулийн дүүргүүдэд 13-аас доош насны сурагчдын нэрийн өмнөөс данс үүсгэх, удирдах боломжийг олгосноор
хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөг; гэсэн хэдий ч олон компани тэгдэггүй. FTC бүх вэб сайтууд болон онлайн үйлчилгээнүүд, ялангуяа хүүхдэд зориулсан
үйлчилгээнүүд нь нууцлалын бодлогыг онлайнаар нийтлэхийг зөвлөж байна, ингэснээр зочдод операторын мэдээллийн үйл ажиллагааны талаар хялбархан
суралцах боломжтой болно.

Glenview School District 34 нь Google Apps for Education (GSuite), Schoology, IXL Math, Seesaw болон үүнтэй төстэй үйлчилгээ зэрэг
гуравдагч этгээдийн ажиллуулдаг боловсролын вэбэд суурилсан хэд хэдэн хэрэглүүр болон програмуудыг ашигладаг. COPPA-ийн дагуу
эдгээр вэбсайтууд 13-аас доош насны хүүхдүүдийн хувийн мэдээллийг цуглуулахаас өмнө эцэг эхийн зөвшөөрөл эсвэл эцэг эхийн
өмнөөс сургуулийн дүүргийн зөвшөөрөл авах ёстой.
Glenview District 34 нь COPPA шаардлагыг дагаж, зөвхөн боловсролын зорилгоор ашигладаг вэбсайтын операторуудтай гэрээ байгуулдаг.
Glenview District 34 нь таны хүүхдийн хувийн нууцыг эрхэмлэдэг бөгөөд эцэг эхчүүд бидний ашигладаг вэбэд суурилсан хэрэгсэл,
программууд болон тэдгээр хэрэглүүр, хэрэглүүрүүдийн цуглуулж, ашиглах хувийн мэдээллийн мөн чанарыг мэддэг байхыг эрмэлздэг.
Бүх програмд хандахын тулд хандана ууhttps://sdpc.a4l.org/district_listing.php?districtID=5758
Дүүрэг бүх эцэг эхчүүдэд хичээлийн жилийн туршид ашиглагдаж буй сайтуудын онлайн жагсаалтыг гаргаж өгнө. Жилийн туршид
сайтууд болон програмууд нэмэгдэх боломжтой тул шинэчлэлтүүдийг онлайнаар хайна уу. Хэрэв танд асуух зүйл байвал барилгын
захирал, сургалтын инновацийн мэргэжилтэн эсвэл Брайан Энгл (Зааварчилгааны инновацийн туслах ахлах ажилтан)-тай холбогдоно
уу.

5.3 Хүүхдийн интернетийг хамгаалах тухай хууль (CIPA)

Сургууль нь CIPA-аас оюутнуудыг садар самуун, садар самууныг агуулсан хортой материалаас хамгаалсан технологийн
арга хэмжээ, бодлогыг хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Энэ нь оюутны цахим шууданг шүүж байна гэсэн үг. Зохисгүй
сайтуудын хортой контент агуулсан имэйлийг хаах болно. CIPA -http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html

5.4 Гэр бүлийн боловсролын эрх ба хувийн нууцын тухай хууль (FERPA)

FERPA нь оюутны боловсролын бүртгэлийн нууцлалыг хамгаалж, эцэг эхчүүдэд оюутны бүртгэлтэй танилцах эрхийг олгодог. FERPA-ийн
дагуу сургуулиуд лавлах мэдээллийг (нэр, утас, хаяг, ангийн түвшин гэх мэт) задруулах боломжтой боловч эцэг эхчүүд Харилцаа
холбооны захиралд бичгээр хүсэлт илгээж сургуулиас энэ мэдээллийг задруулахгүй байхыг хүсч болно.

●

Сургууль нь боловсролын нууц мэдээллийг (зэрэглэл, оюутны үнэмлэхийн дугаар гэх мэт) интернетэд нийтэд

●

Сургууль нь оюутны ажил, зургийг олон нийтэд үзүүлэх зорилгоор нийтэлж болох боловч оюутны овог нэр

●
●
●

үзүүлэхгүй.
болон бусад хувийн мэдээллийг нийтлэхгүй.
Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ зураг, нэр, ерөнхий лавлах мэдээллийг нийтлэхгүй байхыг хүсч болно. Үүнийг хэрхэн хийх талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл ckedjidjian@glenview34.org хаягаар Харилцаа холбооны захирал Кэти Кеджиджиантай
холбогдоно уу .
Эцэг эхчүүд хүссэн үедээ хүүхдийнхээ цахим шуудан болон Боловсролд зориулсан апп файлуудын агуулгыг судлах эрхтэй.

FERPA -http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

5.5 Анх суулгасан программ хангамж/програм
Гленвью сургуулийн 34-р дүүргийн анх тараасан программ хангамж/аппууд нь дүүргийн iPad дээр ашиглах боломжтой нөхцөлд байх ёстой бөгөөд
ямар ч үед хялбар хандах боломжтой байх ёстой. Үе үе сургууль тодорхой хичээлд ашиглах программ хангамж/апп-уудыг нэмж болно. Оюутнууд
шаардлагатай програмуудыг устгаагүй эсвэл сургуулиас зөвшөөрөлгүй програм нэмээгүй эсэхийг шалгахын тулд дүүргийн iPad-г үе үе шалгаж байх
болно.
5.6 Нэмэлт програм хангамж
Оюутнууд багш, сургуулийн ажилчдаас зөвшөөрөл аваагүй эсвэл өөр заагаагүй бол дүүргийн iPad-даа нэмэлт программ хангамж ачаалах,
дүүргийн iPad-аа гэрийн компьютерт хавсаргах эрхгүй. Glenview School District 34 нь дүүргийн iPad дээр шаардлагатай програмуудыг түгээх
ажлыг хөнгөвчлөх болно. Оюутнууд урьдчилан зөвшөөрөл авалгүйгээр дүүргийн iPad-г синхрончлох, дүүргийн iPad-ыг iTunes бүртгэлтэй
синхрончлох, эсвэл SD34-аас бусад програмуудыг өөрт томилогдсон дүүргийн iPad-д нэмэхийг хориглоно.

5.7 Дахин хийх журам-програм хангамжийг ачаалж байна

Техникийн хүндрэл гарсан эсвэл SD34 бус хууль бус программ хангамж илэрсэн тохиолдолд дүүргийн iPad-г нөөцөөс сэргээнэ. Дүүрэг нь дахин
форматлах, дахин дүрслэх үйлдлээс болж устгагдсан программ хангамж, баримт бичиг алдагдсан тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.
5.8 Програм хангамжийн шинэчлэл

Лицензтэй программ хангамж/апп-н шинэчлэлтийн хувилбаруудыг үе үе авах боломжтой. Дүүрэг нь оюутнууд болон ажилтнуудтай төлөвлөгөөт
харилцаа холбооны замаар дүүргийн бүх iPad-г шинэчлэх боломжийг олгоно.

5.9 Дүүргийн хяналт
Дүүргийн сурагчдын аюулгүй байдал, сайн сайхан байдал нь нэн чухал бөгөөд үүнд дүүргийн iPad ашиглан сурагчдын харуулсан
нийгэм-сэтгэл хөдлөлийн зан үйл багтдаг. Тус дүүрэг нь дүүргийн iPad дээрх оюутны вэб хайлт, текстэд суурилсан харилцаа холбоо,
ажлын бүтээгдэхүүнийг хянахын тулд гуравдагч талын програм хангамжийг ашигладаг. Хяналтын программ хангамжаар
дамжуулан тухайн сурагч дүүргийн iPad ашиглан сурагч болон өөр оюутанд заналхийлсэн, хор хөнөөлтэй үйлдэл хийх (жишээ нь,
дээрэлхэх, амиа хорлох бодол гэх мэт) эсвэл дүрэм зөрчсөн үйлдэл хийх тохиолдолд дүүргийн тусгай ажилтнуудад анхааруулдаг.
Дүүргийн дүрэм (жишээ нь, порнограф). Сэрэмжлүүлэг хүлээн авснаар холбогдох сургуулийн ажилтнуудад хөндлөнгөөс
оролцохоор дамжуулдаг. ДҮҮРГИЙН НЭГДСЭН АЖЛЫН ЦАГААС ГАДУГААР СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙХ ҮҮРЭГ ҮҮСГЭЭГҮЙ.
ОЮУТНУУД БОЛОН ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД АЖЛЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЦАГААС БУСАД СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ ХАНДУУЛНА ГЭДЭГ ГЭДЭГ БАЙХГҮЙ.
ЖИНДИЙН АЖЛЫН ЦАГААС БУСАД ИРСЭН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГИЙГ ДАРААГИЙН АЖЛЫН ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ АВАХГҮЙ БАЙХ МАГАДЛАЛ
ӨНДӨР БАЙНА. Тиймээс эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ эрүүл мэнд, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, Дүүргийн iPad-ийн хэрэглээг хянах
үндсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах ёстой.

6.0 ЗӨВШӨӨРӨГДӨГ ХЭРЭГЛЭЭ

6.1 Хариуцлагын мэдэгдэл
Оюутан дүүргийн iPad-г ашигласнаар Удирдах зөвлөлийн бүх бодлого, дүрмийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна, үүнд (1.0 хэсгийг үзнэ
үү) - Бодлого 6:235 -Цахим сүлжээнд нэвтрэх,Бодлого 7:180 --Дээрэлхэх, дарамтлах,ба Бодлого 7:190 -- Оюутны сахилга бат.Glenview
дүүргийн 34-р сургуулийн технологи, сүлжээг ашиглах нь эрх биш давуу эрх юм. Гленвью дүүргийн 34-р сургуулийн технологийн нөөцийг
ашиглах давуу эрхийг шилжүүлэх боломжгүй. Энэхүү гарын авлагыг бүх хэрэглэгчдэд технологийн нөөцийг хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц, үр
ашигтай, ёс зүйтэй, хууль ёсны дагуу ашиглахтай холбоотой үүрэг хариуцлагыг ойлгуулах зорилгоор гаргасан болно. Хэрэв оюутан
Удирдах зөвлөлийн аливаа бодлого, журам, эсвэл энэхүү гарын авлагын аливаа заалтыг зөрчсөн тохиолдолд тухайн оюутны дүүргийн
iPad ашиглах эрхийг цуцалж, дүүргийн технологийн нөөцөд нэвтрэх эрхийг хасч, Удирдах зөвлөлийн дагуу зохих сахилгын шийтгэл
ногдуулна. бодлого болон Гленвью сургуулийн дүүргийн 34 Ёс зүйн дүрэм.
Гленвью сургуулийн 34-р дүүргийн сүлжээнд холбогдсон бүх компьютер дээр интернет ашиглах боломжтой. Сүлжээний админууд
үйлчилгээг найдвартай байлгахын тулд хүчин чармайлт гаргах болно. Гэсэн хэдий ч дүүрэг энэ систем үргэлж бэлэн байх эсвэл зөв
ажиллах болно гэдгийг бүрэн баталгаажуулж чадахгүй.
Дүүргийн iPad ашиглан хийсэн аливаа харилцаа холбоо эсвэл дүүргийн iPad дээр хадгалагдсан аливаа контентын нууцлалыг
хүлээх шаардлагагүй. Дүүрэг нь дүүргийн iPad болон түүний агуулгыг ямар ч үед, ямар ч шалтгаанаар шалгах эрхтэй.

Оюутан дүүргийн iPad болон дүүргийн сүлжээнд юу хэлж, юу хийхээ хариуцна. Олон мянган хүмүүстэй харилцах нь
хурдан бөгөөд хялбар байдаг. Тиймээс хэрэглэгч бусадтай харилцахаасаа өмнө зогсоод бодож, бусад хүмүүс болон
тэдний санаа бодлыг хүндэтгэх нь чухал юм.
6.2 Эцэг эх/асран хамгаалагчийн үүрэг хариуцлага

Телевиз, утас, кино, радио гэх мэт мэдээллийн бүх мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахтай адил
интернэтийг ашиглахдаа оюутан дагаж мөрдөх ёстой үнэт зүйлс, стандартуудын талаар оюутантайгаа
ярилц. Дүүргийн зүгээс дүүргийн бүх iPad-г сургуулийн гадна болон дотор шүүлтүүртэй интернетээр
хангана. Гэрийн шүүлтүүр ажиллахгүй ба/эсвэл зохисгүй материалыг санамсаргүйгээр олж авсан
тохиолдолд дүүрэг хариуцлага хүлээхгүй. Мөн дүүргийн зүгээс сурагчийн сургуулиас гадуурх интернетийн
үйл ажиллагааг хянах үүрэг хүлээхгүй. Эцэг эх/асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ дүүргийн iPad-ийн
хэрэглээ, тэр дундаа Интернэтийн холболтыг сургуульдаа байхгүй үед хянах, хянах үүргийг дангаараа
хариуцна. Хэрэв эцэг эх/асран хамгаалагч нь энэ үүргийг хүлээхийг хүсэхгүй бол,

6.3 Сургуулийн үүрэг хариуцлага

●

Оюутнууддаа интернет болон цахим шуудангаар хандах боломжийг олгоно. Манай дүүргийн шүүлтүүрийн системээр
дамжуулан зохисгүй материалыг интернет болон цахим шуудангаар шүүнэ. Дүүрэг нь сурагчийн сургуулиас гадуурх
интернетэд хяналт тавих үүрэг хүлээхгүй. Дүүрэг нь ёс суртахуунгүй, садар самууныг харуулсан, насанд хүрээгүй хүмүүсийн
компьютер ашиглахтай холбоотой, хор хөнөөл учруулсан материалд нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд
шүүлтүүрийн программ хангамж, хаах программ хангамж болон бусад технологийн хамгаалалтын арга хэмжээг сонгон авч
хэрэгжүүлэхэд үнэнч шударга, үндэслэлтэй ажилласан. насанд хүрээгүй хүмүүст. Гэсэн хэдий ч, хэрэглэгчид сүлжээг
ашигласнаар ийм технологийн арга хэмжээ нь бүх хориотой материалд нэвтрэхэд саад болохгүй бөгөөд хориглоогүй

●
●

материалд нэвтрэхээс сэргийлж болзошгүйг хүлээн зөвшөөрч байна.

Сүлжээний өгөгдөл хадгалах газруудаар хангах. Glenview School District 34 нь дүүргийн iPad дээр хадгалагдсан эсвэл
дамжуулсан мэдээллийг хянах, хянах, хязгаарлах, технологийн нөөцийг зүй бусаар ашиглахыг шалгах эрхтэй.
Оюутнуудад судалгаа хийхэд нь туслах ажилтнуудын зааварчилгааг өгч, оюутнууд цахим сүлжээнд нэвтрэх бодлогыг дагаж
мөрдөж байгаа эсэхийг хянахад тусална.

6.4 Оюутны үүрэг хариуцлага

●

Хэрэв оюутан зохисгүй, доромжилсон үг хэллэг агуулсан цахим шуудан эсвэл бусад цахим мессеж хүлээн авбал
эсвэл тухайн сэдэв нь эргэлзээтэй байвал түүнийг сургуулийн оффис руу авчрахыг хүснэ.

7.0 Төрөл бүрийн

7.1 ДҮҮРГИЙН IPAD-аас ОГЦОГДОХ-ХОЛБОГДОХ Нэхэмжлэл
Доорх Оюутан, эцэг эхийн iPad-ийг дүүргийн хэрэглээнд өгөх амлалтын маягтанд гарын үсэг зурснаар та энэхүү гарын авлагад заасан бүх
үүрэг хариуцлагыг уншиж, ойлгож, дагаж мөрдөхөө хүлээн зөвшөөрч, энэхүү гарын авлагыг дагаж мөрдөхөө зөвшөөрч байна. Та мөн
дүүргийн iPad-г сайн ажиллаж байгаа нөхцөлд хүргэсэн бөгөөд үүнийг дүүрэгт сайн ажиллагаатай буцааж өгөх ёстой гэдгийг хүлээн
зөвшөөрч, төлөөлж байна. ТА ЭНЭ ГЭРЭЭГ ЭСЭРГҮҮЦЭДЭЭР 34 ДҮҮРЭГ, ТҮҮНИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨЛ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭГЧ, ТӨРИЙН
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЭСРЭГ ТА (МӨНӨӨ ӨВ залгамжлагч, өв залгамжлагчид, ТОГЛОЛТ ХҮМҮҮС) ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙГАА БҮХНИЙ
НЭМЭГДЭЛЭЭС ЦАЦАСАН БОЛНО. ДҮҮРГИЙН iPAD БУЮУ ЭНЭ ГЭРЭЭГ ХЭРЭГЛЭЭС ҮҮСЭДЭГ.

7.2 ДҮҮРГИЙН IPAD-ИЙН НӨХӨЛТ-ХОЛБОГДОХ Нэхэмжлэл
ТА ХУУЛИЙН ЗӨВШӨГДӨГДСӨГ ХАМГИЙН БҮР ДЭЭР 34-Р ДҮҮРЭГ, БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨЛ, ТҮҮНИЙ ХУВИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД,
АЖИЛТНУУД, АЖИЛТНУУД, АЖИЛТНУУД, АЖИЛЛАГАА, АЖИЛЛАГАА, АЖИЛЛАГАА, АЖИЛЛАГАА, ХАМТ ОЛОН, АЖИЛЛАГАА,
НӨХӨЛӨӨНИЙГ НӨХӨЛӨХ, ХАМГААЛАХ, ХАМГААЛАХЫГ ЗӨВШӨЖ БАЙНА. , БОЛОН ДҮҮРГИЙН IPAD БУЮУ ЭНЭ ГАРЫН АВЛАГА-Т
ХОЛБОГДСОН ЭСВЭЛ АШИГЛАЛТАЙ ҮҮСГЭДСЭН ЗҮЙЛ.

Гленвью сургуулийн дүүргийн 34-р сурагч, эцэг эх
Дүүргийн iPad ашиглах барьцаа

Оюутны үүрэг хариуцлага:
Би өөрт томилогдсон дүүргийн iPad-даа сайн анхаарал тавих болно. Би дүүргийн iPad-аа хэзээ ч хараа хяналтгүй орхихгүй.

Би дүүргийнхээ нууц үгийг бусад хүмүүстэй хэзээ ч хуваалцахгүй.
Би хэзээ ч дүүргийнхээ iPad-г бусад хүмүүст зээлэхгүй. Би дүүргийнхээ iPad хаана байгааг үргэлж мэдэх болно. Би
дүүргийн iPad-аа өдөр бүр цэнэглэнэ.
Би дүүргийнхээ iPad-аас хоол хүнс, ундаагаа хол байлгах болно.
Би дүүргийнхээ iPad-ийн аль нэг хэсгийг задлахгүй, өөрөө засвар хийхийг оролдохгүй. Би
дүүргийнхээ iPad-ыг зөвхөн өгсөн хайрцагт нь авч явах замаар хамгаалах болно.

Би дүүргийн iPad-аа тохиромжтой, 34-р дүүргийн хүлээлтийг хангасан, боловсролын чанартай байдлаар ашиглах
болно. Би дүүргийн iPad дээр чимэглэл (наалт, тэмдэглэгээ гэх мэт) байрлуулахгүй.
Би аль ч дүүргийн iPad дээрх Glenview School District 34-ийн хөрөнгийн шошго болон бусад дүүргийн шошгыг гутаахгүй.

Миний дүүргийн iPad ямар ч үед нэмэлт мэдэгдэлгүйгээр хяналт, шалгалтад хамрагдах бөгөөд Гленвью сургуулийн 34р дүүргийн өмч хэвээр байгааг би ойлгож байна.

Би iPad-ийн сурагч/эцэг эхийн ганцаарчилсан гарын авлага – Бодлого, журам, заавар, түүнчлэн Удирдах
зөвлөлийн бүх бодлого, журмыг сургуульд байхдаа ч, хичээлийн бус цагаар ч дагаж мөрдөх болно.
Дүүргийн iPad-д гал түймэр гарах, хулгай хийх, сүйтгэх, үрэгдүүлэх, бусад гэмтэл гарсан тохиолдолд би ангийн багшдаа нэн даруй мэдэгдэх
болно.
Би хайхрамжгүй хандсан, урвуулан ашигласан бүх хохирол, хохирлыг хариуцна.

Би дүүргийн iPad, гэр, кабель, утас болон бусад дагалдах хэрэгслийг сайн нөхцөлд буцааж өгөхийг зөвшөөрч байна.

Эцэг эхийн үүрэг хариуцлага:

Би хүүхдийнхээ дүүргийн iPad-г гэртээ болон өөр хаана ч хэрэглэж байгаа эсэхийг хянах болно. Би хүүхдийнхээ
интернэт хэрэглээг гэрийн нөхцөлд хянаж, бүрэн хариуцна.

Би дүүргийн iPad-г засах гэж оролдохгүй, мөн цэвэр, хуурай даавуугаар цэвэрлэхийг оролдохгүй.
Би дүүргийн iPad-тай холбоотой асуудал гарсан тохиолдолд сургуульдаа мэдэгдэх болно.

Би хүүхэддээ дүүргийн iPad-г өдөр бүр сургуульд авчрах болно.
Хэрвээ хүүхэд маань iPad-гүйгээр сургуульдаа ирвэл манай хүүхэд ангийн зарим үйл ажиллагаанд оролцох боломжгүй болж, үнэлгээнд
нь нөлөөлж болзошгүйг би ойлгож байна.
Дүүргийн зүгээс сурагчдын iPad-ийн хэрэглээнд хязгаарлагдмал программ хангамжийн хяналт тавьдаг бөгөөд ийм хяналттай холбоотой дүүрэгт
ирсэн аливаа сэрэмжлүүлгийг зөвхөн ердийн ажлын цагаар шийдвэрлэж болно гэдгийг би ойлгож байна.

Би iPad-ыг хичээлийн жилийн төгсгөлд, хүсэлтээр эсвэл миний хүүхдийг дүүргээс татан буулгах үед сургуульд буцааж
өгөхийг зөвшөөрч байна.

Бид iPad-г ашиглах нэг сурагч/эцэг эхийн гарын авлага, Оюутан, эцэг эхийн iPad ашиглах амлалтад тусгагдсан
заалтуудыг ойлгож, зөвшөөрч байгаа бөгөөд зөрчил нь Удирдах зөвлөлийн бодлого, дүүргийн 34-р ёс зүйн дүрмийн
дагуу үр дагаварт хүргэх болно гэдгийг ойлгож байна. .
Оюутны гарын үсэг

Огноо

Эцэг эхийн гарын үсэг

Огноо

❒

Миний хүүхэд iPad-аа гэртээ авч явж болно.

Эцэг эхийн гарын үсэг

Огноо

