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পশ্চিম বার্লিন, নিউ জার্সি
ইন্টারনেট নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তি
বার্লিন টাউনশিপ বোর্ড অফ এডু কেশন একটি প্রযুক্তি পরিকল্পনা তৈরি করবে যা কার্যকরভাবে ইলেকট্রনিক ব্যবহার করে
শিক্ষা ও শিক্ষার অগ্রগতি এবং প্রচারের জন্য যোগাযোগ। প্রযুক্তির এই সিস্টেম ব্যবহার করা হবে
স্টাফ এবং ছাত্রদের জন্য স্থানীয়, রাজ্যব্যাপী, জাতীয় এবং বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের সুযোগ প্রদান করে।
শিক্ষাগত প্রযুক্তি জেলা পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে যাতে শিক্ষার্থীর কৃ তিত্ব সর্বাধিক হয়
মূল পাঠ্যক্রম বিষয়বস্তু স্ট্যান্ডার্ড এবং সাধারণ কোর স্টেট স্ট্যান্ডার্ড ।
এর ছাত্র এবং কর্মচারীদের জন্য নিরাপদ এবং কার্যকর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা জেলার নীতি
জেলার প্রযুক্তিগত সম্পদ এবং যা:
উ: ব্যবহারকারীর কম্পিউটার নেটওয়ার্কে র মাধ্যমে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনুপযুক্ত উপাদানে প্রবেশ করা বা প্রেরণ করা,
ইলেকট্রনিক মেল, বা সরাসরি ইলেকট্রনিক যোগাযোগের অন্যান্য রূপ;
B. অননুমোদিত অ্যাক্সেস এবং অন্যান্য বেআইনী অনলাইন কার্যকলাপ প্রতিরোধ;
C. অননুমোদিত অনলাইন প্রকাশ, ব্যবহার, বা ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্যের প্রচার রোধ করুন
নাবালক; এবং
D. চিলড্রেনস ইন্টারনেট প্রোটেকশন অ্যাক্ট (CIPA) মেনে চলুন।
CIPA এর সাথে সম্মতি
ফিল্টারগুলি অনুপযুক্ত উপাদানের অ্যাক্সেস ব্লক করে
ব্যবহারিক পরিমাণে, প্রযুক্তি সুরক্ষা ব্যবস্থা (বা "ইন্টারনেট ফিল্টার") ব্লক বা ফিল্টার করতে ব্যবহার করা হবে
ইন্টারনেট, বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগের অন্যান্য ফর্ম, অনুপযুক্ত তথ্য অ্যাক্সেস.
বিশেষ করে, চিলড্রেনস ইন্টারনেট প্রোটেকশন অ্যাক্টের প্রয়োজন অনুযায়ী, ভিজ্যুয়ালে ব্লকিং প্রয়োগ করা হবে
অশ্লীল বা শিশু পর্নোগ্রাফি বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচিত কোনো উপাদানের চিত্রায়ন।
কর্মীদের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, প্রযুক্তি সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি অক্ষম করা যেতে পারে বা, অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে,
শুধুমাত্র সত্যিকারের গবেষণা বা অন্যান্য বৈধ উদ্দেশ্যে ছোট করা হয়েছে।
অনুপযুক্ত নেটওয়ার্ক ব্যবহার
ব্যবহারিক পরিমাণে, স্কু ল জেলার ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রচারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে
অনলাইন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যখন ইলেকট্রনিক মেল, চ্যাট রুম, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং এবং অন্যান্য ফর্ম ব্যবহার করে
সরাসরি ইলেকট্রনিক যোগাযোগ।
বিশেষ করে, চিলড্রেনস ইন্টারনেট প্রোটেকশন অ্যাক্টের প্রয়োজন অনুযায়ী, অনুপযুক্ত নেটওয়ার্ক ব্যবহার প্রতিরোধ
অন্তর্ভু ক্ত:
A. তথাকথিত "হ্যাকিং" এবং অন্যান্য বেআইনী কার্যকলাপ সহ অননুমোদিত অ্যাক্সেস; এবং
B. অপ্রাপ্তবয়স্কদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ তথ্যের অননুমোদিত প্রকাশ, ব্যবহার এবং প্রচার।
শিক্ষা, তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ
স্কু ল ডিস্ট্রিক্ট স্টাফের সকল সদস্যদের শিক্ষিত, তত্ত্বাবধান এবং নিরীক্ষণের দায়িত্ব হবে
অনলাইন কম্পিউটার নেটওয়ার্কে র ব্যবহার এবং এই নীতি অনুসারে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস এবং
ফাইল কোড: 6142.10
ইন্টারনেট সেফটি টেকনোলজি (চলবে)
শিশুদের ইন্টারনেট সুরক্ষা আইন। কোন প্রযুক্তি অক্ষম বা অন্যথায় পরিবর্ত ন করার পদ্ধতি
সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রধান স্কু ল প্রশাসক বা তার মনোনীত ব্যক্তির দায়িত্ব হবে।
প্রধান স্কু ল প্রশাসক বা তার মনোনীত ব্যক্তি নিশ্চিত করবেন যে ছাত্র এবং কর্মীরা স্কু ল ব্যবহার করে
ইন্টারনেট সুবিধা নিম্নলিখিত সহ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে:
উ: জেলা ইন্টারনেটের গ্রহণযোগ্য ব্যবহারের জন্য মানদণ্ড স্থাপন করেছে;
B. ইন্টারনেট নিরাপত্তা নিয়ম;

C. অনলাইন ব্যবহারের জন্য সীমিত তত্ত্বাবধানে অ্যাক্সেস এবং উপযুক্ত আচরণগত প্রত্যাশার নিয়ম
সম্পদ, সামাজিক নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট, এবং চ্যাট রুম;
D. সাইবার বুলিং (বোর্ড নীতি 5131.1 হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন এবং উত্পীড়ন) সচেতনতা এবং প্রতিক্রিয়া।
শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট ব্যবহার যোগ্য কর্মীদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হবে।
নীতি উন্নয়ন
জেলা ইন্টারনেট নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি নীতি গৃহীত হবে এবং একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধন করা হবে
যুক্তিসঙ্গত পাবলিক নোটিশ এবং অন্তত একটি পাবলিক শুনানি অন্তর্ভু ক্ত।
ইন্টারনেটের গ্রহণযোগ্য ব্যবহার
উদ্দেশ্য
উপলব্ধ তথ্যের মহাবিশ্বে অ্যাক্সেসের সুযোগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি সমর্থন করার জন্য,
ডিস্ট্রিক্টের ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে ছাত্র এবং কর্মীদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস অন্তর্ভু ক্ত থাকবে।
দায়বদ্ধতা সীমাবদ্ধতা
ইন্টারনেট সম্পদের একটি অনিয়ন্ত্রিত সংগ্রহ গঠন করে যা ক্রমাগত পরিবর্তি ত হয়, তাই এটি সম্ভব নয়
ব্যবহারকারীদের সনাক্ত করতে পারে এমন সংস্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে ভবিষ্যদ্বাণী বা নিয়ন্ত্রণ করতে। বোর্ড এর যথার্থতার
নিশ্চয়তা দিতে পারে না
তথ্য বা উপকরণের উপযুক্ততা যা একজন ব্যবহারকারীর সম্মুখীন হতে পারে। উপরন্তু, বোর্ড হবে
ব্যবহারকারীদের ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী নয়, এতে ডেটা হারানো বা বাধা সহ কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়
সেবার অথবা অননুমোদিত ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভূ ত আর্থিক বাধ্যবাধকতার জন্য বোর্ড দায়ী থাকবে না
সিস্টেমের
জেলা অধিকার ও দায়িত্ব
কম্পিউটার সিস্টেম জেলার সম্পত্তি, এবং সমস্ত কম্পিউটার সফ্টওয়্যার এবং হার্ড ওয়্যার এর অন্তর্গত।
অতএব, জেলা ইন্টারনেটের সমস্ত অ্যাক্সেস এবং ব্যবহার নিরীক্ষণ করার অধিকার রাখে।
বোর্ড প্রধান স্কু ল প্রশাসককে জেলা ব্যবস্থার সমন্বয়কারী হিসাবে মনোনীত করে। সে/সে করবে
শিক্ষা বোর্ডে র কাছে সুপারিশ করুন

