
 
Форма угоди про використання технологічних засобів  
 
Ім’я учня: ______________________________ 

Ідентифікаційний номер учня: _____________________________ 

Школа: _____________________________________ Клас: _______________ 

 
 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
Шкільний округ Auburn (Auburn School District, ASD) 
надає учням молодших класів комп’ютери 
Chromebook для використання в школі.  Класні 
керівники розглянуть правила користування 
технологіями в класі та школі. Крім того, я 
підтверджую, що я прочитав(-ла) і розібрав(-ла) разом 
із моїм учнем Процедури припустимого використання 
електронних ресурсів (Acceptable Use Procedures for 
Electronic Resources). Я розумію, що невиконання моїм 
учнем узятих зобов’язань може призвести до 
застосування дисциплінарних заходів і (або) 
обмеження доступу до технологій, Інтернету та інших 
електронних джерел. 
 
СЕРЕДНЯ ШКОЛА ТА AUBURN ONLINE 
Auburn School District надає кожному учню середньої 
школи та Auburn Online комп’ютер Chromebook для 
використання в школі та вдома. У Посібнику з 
індивідуальних обов’язків пояснюється наша мета та 
описуються очікування від учнів і сімей. У цьому 
Посібнику описано витрати на обслуговування 
пристрою Chromebook і плани страхування на випадок 
його пошкодження або втрати. 
 
Підтвердження індивідуальних обов’язків 
Я підтверджую, що я прочитав(-ла) і розібрав(-ла) 
разом із моїм учнем Посібник з індивідуальних 
обов’язків. Я беру на себе відповідальність за догляд і 
правильне використання пристроїв ASD, наданих моїй 
дитині. Я розумію, що невиконання взятих 
зобов’язань може призвести до відмови в доступі до 
техніки, Інтернету та інших електронних джерел у 
майбутньому. Будь-яке зловживання учнем 
ресурсами шкільного округу карається 
дисциплінарним стягненням, зазначеним у Положенні 
про права й обов’язки учнів. 
 
УСІ УЧНІ — БЕЗПЕКА ДАНИХ 
Для користування наданою шкільним округом 
технікою учні зобов’язані виконувати всі політики та 
правила шкільного округу ASD, пов’язані з 
Процедурами припустимого використання 
електронних ресурсів, місцевими, федеральними 
законами та законами штату. Ми впевнені, що учні 
будуть відповідально користуватися технікою та 
мережевими ресурсами шкільного округу, а також 
підтримуватимуть безпеку, захист і добрий робочий 
стан виданих округом пристроїв. 
 
Ефективність використання комп’ютера Chromebook 
залежить від використання додаткових служб Google 
та інших навчальних програмних засобів, які округ 
визнав за належні. Поточний перелік затверджених 

округом ASD навчальних засобів і служб можна 
знайти на нашому вебсайті з безпеки даних для 
батьків. Я надаю моєму учневі дозвіл 
здійснювати доступ до цих засобів і служб. 
 
ОПИТУВАННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ 
 
У вас удома є доступ до Інтернету? 

 Ні 

 Так 

Надайте інформацію щодо доступу до Інтернету 
вдома: 

 Лише мобільний телефон 

 Комутоване з’єднання (необхідне 

підключення через телефон) 

 Бездротова точка доступу 

 Немає 

 Wi-Fi (бездротовий) 

 Дротове підключення 

Чи добре у вас працює Інтернет? 

 Ні: низька швидкість або ненадійне 

з’єднання 

 Так: стабільно добре працює 

За допомогою якого пристрою ваш учень отримує 
доступ до Інтернету для виконання шкільних завдань? 

 Chromebook 

 Настільний комп’ютер або ноутбук 

 Немає 

 Інше / не зазначено в списку 

 Планшет 

Чи має учень постійний доступ до пристрою для 
виконання шкільних завдань? 

 Ні: має не постійний доступ або зовсім 

не має доступу 

 Так: має постійний доступ 

_______________________________________                 
Ім’я одного з батьків або опікуна друкованими 
літерами 
 
_______________________________________ 
Підпис одного з батьків або опікуна  
 
_______________________________________ 
Дата 
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