
 
  فورم توافقنامه تکنالوژی

 
 شماره هویت شاگرد: _____________________________  ______________________________ نام شاگرد: 

 صنف: _______________  مکتب: _____________________________________ 

 
 

 

 ابتدائیه
Auburn School District (ASD جهت استفاده در مکتب برای )

ن صنف دریس   شاگردان ابتدائیه کروم بوک ها فراهم یم سازد.  معلمی 
بخاطر استفاده از تکنالوژی مقررات صنف دریس و مکتب را مرور یم  

ی قابل قبول طرزالعمل هاکنند. برعالوه، من اقرار یم دارم که با شاگردم 
ونییک دانم که عدم را خوانده و مرور نموده ام. من یم استفاده از منابع الکتر

های مذکور توسط شاگردم یم تواند منجر به اقدام  رعایت مسؤولیت 
نت و سایر رسانه  یس محدود به تکنالوژی، انتر های انضبایط و/یا دستر

ونییک شود.   الکتر
 

 SECONDARY & AUBURNدوره ثانوی و آنالین آبورن )
ONLINE) 

Auburn School District   جهت استفاده در مکتب و خانه برای هر
کتابچه شاگرد دوره ثانوی و آنالین آبورن، یک کروم بوک فراهم یم سازد.  

ی    ح نموده و ا رهنمود تک تک مسؤولیت ها  نتظارات هدف ما را تشر
شاگردان و فامیل ها را توضیح یم دهد. این کتابچه رهنمود هزینه حفظ و 

ی    ح یم کند.   مراقبت کروم بوک و مبلغ خساره خرابی یا رسقت آن را تشر
 

 اقرار یک به یک 
را با شاگردم   ولیت ها کتابچه رهنمود تک تک مسؤ من اقرار یم دارم که  

خوانده و مرور نموده ام. من مسؤولیت مراقبت و استفاده درست  
م. من یم دانم   ASDتکنالوژی  مشخص شده به شاگردم را به عهده یم گت 

که عدم رعایت مسؤولیت های مذکور یم تواند منجر به محرومیت از 
ونییک د  نت و سایر رسانه های الکتر یس به تکنالوژی، انتر ر آینده شود.  دستر

هرگونه سوء استفاده منابع ناحیه توسط شاگردان، اقدامات انضبایط 
را در بی خواهد   ASDمندرج در حقوق، مسؤولیت ها و مقررات شاگرد 

 داشت. 
 

 امنیت اطالعات  - تمام شاگردان 
استفاده از تکنولوژی فراهم شده توسط ناحیه شاگرد را ملزم یم سازد تا  

طرزالعمل های قابل قبول لعمل های مرتبط با تمام سیاست ها و طرزا
ونییک ن محیل، ایالتر و فدرال را رعایت نماید. استفاده از منابع الکتر ، قوانی 

ن هستیم که شاگردان، تکنالوژی و منابع شبکه ناحیه را مسؤوالنه   ما مطمی 
های توزی    ع شده توسط ناحیه را به شکل استفاده نموده و دستگاه 

 مصؤون، امن و در وضعیت کارکردی خوب، نگه یم دارند. 
 

و  Googleاستفاده مؤثر از کروم بوک به استفاده از خدمات اضافن 
ابزارهای نرم افزاری آموزیسر دیگر که توسط ناحیه مناسب پنداشته شود،  

 دارد. فهرستر از ابزارها و خدمات آموزیسر فعیل 
ی

را یم توان در   ASDبستیک
برای والدین را دریافت نمود. من به شاگردم  یت اطالعاتوبسایت امن

یس داشته باشد.   اجازه یم دهم تا به این ابزارها و خدمات دستر
 

 
 
 
 
 
 

 
 رسوی تکنالوژی 

 
یس دارید؟ نت دستر  آیا در خانه به انتر

   نخت 

 بیل 

نت تان در خانه را توضیح دهید:   رسی    ع ترین انتر

  فقط موبایل شخص 

  ن تلیفون وصل یم شود(تلیفون سیم دار  )از طریق لی 

  دستگاه هاتس پات 

 هیچکدام 

  )وای فای )بیسیم 

 اتصال سیم دار 

نت تان خوب کار یم کند؟  آیا انتر

   قابل اطمینان است  -نخت  ضعیف یا غت 

  بصورت ثابت خوب است  -بیل 

نت جهت انجام دادن کارهای مکتب، شاگرد تان از   یس به انتر برای دستر
 دستگاه استفاده یم کند؟کدام 

 کروم بوک 

 دسکتاپ یا لپتاپ 

 هیچکدام 

  دیگر/درج نیست 

 تبلیت 

آیا شاگرد تان جهت انجام دادن کارهای مکتب اش بصورت ثابت به 
یس دارد؟  دستگایه دستر

   یس ندارد  -نخت  بصورت ثابت نه یا هیچ دستر

  یس ثابت  -بیل  دستر

 
 
 
_______________________________________                 

 نام والدین/رسپرست به حروف بزرگ 
 
_______________________________________ 

     امضای والدین/رسپرست  
 
_______________________________________ 

 تاری    خ 
 

http://www.auburn.wednet.edu/aup
http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18872
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18872
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18872
http://www.auburn.wednet.edu/aup
http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/asdinstructionaltechnology/tools/approved-tools

