ਬਰਲਿਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੋਡ: 6142.10
ਪੱ ਛਮੀ ਬਰਲਿਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ
ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਬਰਲਿਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱ ਕ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਚਾਰ। ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ
ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੱ ਗਰੀ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਆਮ ਕੋਰ ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡ।
ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰ ਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ:
A. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਰਿਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ,ੋ
ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ, ਜਾਂ ਸਿੱ ਧੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ;
B. ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ;
C. ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਖੁਲਾਸੇ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ
ਨਾਬਾਲਗ; ਅਤੇ
D. ਚਿਲਡਰਨ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (CIPA) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
CIPA ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ
ਫਿਲਟਰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱ ਗਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ
ਵਿਹਾਰਕ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (ਜਾਂ "ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਫਿਲਟਰ") ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ
ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ, ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲਾਕਿੰ ਗ ਵਿਜ਼ੂਅਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਚਿੱ ਤਰਣ।
ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ,
ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਣਉਚਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਤੋਂ
ਵਿਹਾਰਕ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣਗੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੇਲ, ਚੈਟ ਰੂਮ, ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਿੱ ਧੇ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰ ਚਾਰ.
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਣਉਚਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
A. ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰ ਚ, ਅਖੌਤੀ "ਹੈਕਿੰਗ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ; ਅਤੇ
B. ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਲਾਸਾ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ।
ਸਿੱ ਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ
ਫਾਈਲ ਕੋਡ: 6142.10
ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਸੇਫਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋ ਜੀ (ਜਾਰੀ)
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੁੱ ਖ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱ ਖ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ
ਸਟਾਫ਼
ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
A. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ;
B. ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ;
C. ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਸਰੋਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਅਤੇ ਚੈਟ ਕਮਰੇ;
D. ਸਾਈਬਰ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ (ਬੋਰਡ ਨੀਤੀ 5131.1 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ) ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ।
ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ
ਂ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਸੇਫਟੀ ਐਡ
ਜਾਵੇਗਾ
ਵਾਜਬ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਰਤੋਂ
ਮਕਸਦ
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰ ਡ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ,
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇਲੈ ਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਇੰ ਟਰਨੈਟ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਨਿਯੰ ਤ੍ਰਿਤ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ
ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਜਿਸਦਾ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ
ਸੇਵਾ ਦੇ. ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱ ਤੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਿਸਟਮ ਦੇ.
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਲ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਮੁੱ ਖ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ

