
 
 

 کتابچه رهنمود تک تک مسؤولیت ها 

1 
 

یس به مواد آموزیسی آنالین و کمک به آنها برای تبدیل شدن به آموزندگان قرن   Chromebookیک  Auburnبه شاگردان  جهت دستر

 شود.  این سند وظایف شاگردان و والدین را در رابطه به استفاده مناسب از دستگاه مشخص م کند. ارائه م  21

 مسؤولیت های شاگرد

ونییک را دنبال کنید    طرزالعمل های استفاده قابل قبول منابع الکتر
ونییک  ن همیشه در ارتباط به همه دستگاه های الکتر هم در محوطه مکتب وهم خارج از آن اعمال م شود. هدف تمام   ASDاین قوانی 

علییم سازگار باشد. این رهنمودهای مهم از  استفاده ها از شبکه ناحیه یا دستگاه شخیص، باید تعلییم بوده و با مأموریت ناحیه ت

 تان را به یاد داشته باشید:  ASDطرزالعمل های 

 

  نبایدها...   بایدها... 

 نام کاربری و رمز عبور تان را مخفن نگه دارید.   ●

منابع و ابزارهای آنالین را برای کمک به شما در انجام  ●
 کارهای مکتب جستجو کنید. 

کت  در جوامع آنالینن که   ● هدف تعلییم و تحقیفر دارند شی
 کنید. 

هنگام استفاده از آثار دیگران، منابع را به درسنر ذکر   ●
 کنید. 

ل و شماره   ● ن معلومات شخیص از جمله نام کامل، آدرس متن
 تلیفون خود را بصورت آنالین مخفن نگه دارید. 

ها و از جمله عکس  -معلومات شخیص سایر افراد  ●
 اجازه   را محرم -های آنالین نمایه 

ا
نگه دارید مگر اینکه قبًل

اک   گذاری را دریافت کرده باشید. به اشتر

در صورتیکه با معلومات آنالین خطرناک یا نامناسب   ●
 مواجه م شوید، به مسؤول مکتب اطالع دهید. 

یس به حساب ها، کمپیوترها، شبکه ها یا سیستم   ● دستر
مجاز.   غت 

 های معلوماتر

ی یا آزار   ● ها و  دیگران، از جمله شوخن زورگوتی سایتر
 . ن  اظهارات تبعیض آمت 

●  . قانوتن  یا غت 
اخالقر  مشارکت در کارهای غت 

ونییک با حق تکثت    ●
دانلود یا نسخه برداری آثار الکتر

 محفوظ. 

ات   ● هک، خرابکاری، معرقن ویروس یا ایجاد سایر تغیت 
 . مجاز در سخت افزار، نرم افزار و ابزارهای نظارتر  غت 

یس یا توز  ● اخالقر  دستر ی    ع مطالب زشت، مستهجن یا غت 
 جنیس. 

برای منافع شخیص،    ASDاستفاده از تکنالوژی  ●
 درخواست تجاری یا هر نوع درخواست خساره. 

های تکنالوژی ناحیه بدون  هاتی از دستگاهتغیت  بخش  ●
 تأیید رصی    ح قبیل اداره تکنالوژی. 

 

 www.auburn.wednet.edu/aupهای استفاده قابل قبول کامل را م توان در وبسایت ناحیه دریافت نمود:  طرزالعمل

  

http://www.auburn.wednet.edu/aup
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 تان Chromebook مراقبت از
 

 مراقبت عموم 

دستگاه تان را همیشه در پوش آن   ●
 نگهدارید. 

فراهم شده یک  روی بیک حمل در شکاف  ●
 برچسب نام بچسپانید. 

های ملکیت باید واضح قابل مشاهده باشند؛  برچسب  ●
 دستکاری یا پاک نکنید.  

در صورت نیاز، صفحه نمایش را فقط با یک پارچه نخن   ●
 کوچک، نرم و خشک پاک کنید.  

فقط از دستمال مرطوب ضد عفوتن کننده کمپیوتری برای   ●
 ستفاده کنید. پاک کردن سایر قسمت های دستگاه ا 

 استفاده کنید.  USBبرای عمر طوالتن از گوشیک  ●

هر گونه خراتر دستگاه را در جریان روز کاری مکتب گزارش   ●
 دهید. 

برای حصول اطمینان از دریافت مطالب تازه هر شب   ●
Chromebook  .تان را خاموش کنید 

 عادات صنف دریس 

دستگاه چارج شده تان را همه روزه به   ●
 بیاورید. مکتب 

ن بگذارید.   ●  دستگاه را باالی مت 

از هر دو دست برای باز کردن درب و حمل دستگاه   ●
 استفاده کنید.  

ی داخل  ● ن قرار داشته   Chromebookدر صورتیکه چت 
ه(، درب آن را بسته نکنید. باشد   )گوشیک، پنسل وغت 

ن را دنبال کنید.   ●  تمام رهنمودهای داده شده توسط معلمی 

ن نسخه برد ● اری را رعایت کنید و منابیع را که از  قوانی 
ونییک استفاده م شود به درسنر ذکر   رسانه های الکتر

 کنید. 

 شناساتی شده یا مسائل ایمنن آنالین   ●
هرگونه مشکل امنینر

ن با   بالقوه را در اشع وقت و بدون در میان گذاشیر
یک سازید.   شاگردان دیگر به معلم خود شی

 

گذار در  رفت و آمد به مکتب و گشت و  
 اطراف آن 

●  
ا
قبل از حرکت کردن دستگاه را کامًل

  خاموش کنید. 

برای قفل کردن در   هرگز دستگاه را به هیچ دلییل، تنها نگذارید.  ●
 مکتب از الماری های تمرینات ورزیسی استفاده کنید. 

هنگامیکه دستگاه داخل بیک پشنر باشد باالی دستگاه یا   ●
  پشنر خود تکیه نکنید.  به بیک 

دستگاه را در حالت ایستاده در یک الماری نگهدارید؛   ●
های دیگر را روی آن در الماری نگذارید.  ن  چت 

اگر در موقعینر قرار گرفتید که شخیص شما را بخاطر   ●
دستگاه تان تهدید کرد، آن را به او بدهید و به محض ورود  

 به مکتب به ییک از کارمندان اطالع دهید.  

 

 در خانه 

ید.  ●  دستگاه تان را هر روز به خانه بتر

هر شب دستگاه تان را بصورت کامل چارج   ●
ن برق/چارجر را در خانه بگذارید.    کنید؛ لی 

خانه،   ● ن ک خانه )اتاق فامییل، آشت 
دستگاه را در اتاق مشتر

  اتاق غذاخوری( استفاده کنید. 

ن یا سفره نگهدارید  ● !   -دستگاه را روی مت  ن  نه باالی زمی 

  دستگاه را در واسطه نقلیه ترک نکنید.  ●

          دستگاه را از موارد ذیل محافظت کنید:  ●

 گرم یا شدی بیش از حد   ▪

 غذا، نوشیدتن ها، سایر مایعات  ▪

▪  
 

 اطفال خوردسال یا حیوانات خانیک
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 والدین/شپرست مسؤولیت های 

 نظارت استفاده شاگرد 

ASD   .به فامیل ها ابزارهای را فراهم م سازد تا از استفاده مصؤون دستگاه های دییجیتایل در خانه اطمینان حاصل شود 

 

ن فدرال برای محافظت از شاگردان، فیلتر وب ارائه  زماتن که خارج   Chromebookشده در مکاتب ما به مطابق با قوانی 

 شود، توسعه م یابد. از مکتب استفاده م 

 

فراهم م شود که توسط آن م توانند فعالیت های آنالین شاگردان شان را نظارت   Securly Homeبه فامیل ها 

 را در صورتر که بخواهند، در خانه تطبیق کنند.  
ن
 نموده و مقررات اضاق

  دریافت نمود.   https://bit.ly/ASDSecurlyHomeمعلومات بیشتر را م توان در 

 )یادداشت: ناحیه دستگاه ها را در اوقات غت  رسیم مکتب نظارت نیم کند.( 

 

ن شاگردان در محیط آنالین، کلیدی م باشد. منابع حمایوی در وبسایت  تکنالوژی برای فامیل ها  مشارکت والدین در مصئون نگهداشیر

Technology for Families) ASD)  :س م باشند  http://bit.ly/tech4families     قابل دستر

     

 Chromebookحفظ و مراقبت و هزینه های 

Chromebook  ها ملکیتASD   .از  در برابر مراقبتشاگردان و والدین باقر خواهند ماندChromebook    توزی    ع شده برای شان و

ات ورزیسی یا کتاب های کتابخانه، مسؤول م باشند ن ن های حساب، تجهت  ن کتاب های دریس، ماشی    .همچنی 

 خدمت 

س م باشند. شاگردان باید دستگاه را به به شاگرد  ASDدر حالت مشکل، خدمات پشتیباتن تکنالوژی    همآهنگ کنندهان قابل دستر

Chromebook  .ند وتن کمپیوتر برده شوند.   ASDدستگاه های تحت ملکیت  مکتب شان بتر   نباید بخاطر ترمیم به ورکشاپ های بت 

ات  ن  گم شدن تجهت 

 به  
ً
ات، شاگرد یا والدین باید فورا ن هنگامیکه از گم شدن   مکتب اطالع دهند.  Chromebook  همآهنگ کنندهدر صورت گم شدن تجهت 

قابل   یا شقت یک دستگاه اطالع داده شود، اداره تکنولوژی از راه دور تمام کاربردهای دستگاه را  خاموش کرده و در نتیجه دستگاه غت 

 استفاده خواهد شد.  

ات  ن  تسلیم دیه تجهت 

را ترک کند، اما دستگاه را دوباره تسلیم نکند،   ASDتمام دستگاه های تحت ملکیت ناحیه باید دوباره تسلیم داده شوند. اگر شاگردی 

ی  ها اعمال م دیت سوابق و رونوشت شود و مقررات معیاری برای محدو برای هزینه تبدیل کامل جریمه م  شود. برای بازپس گت 

ن دخالت خواهند نمود.  ASDملکیت      نهادهای تطبیق کننده قانون نت 

  Chromebook :https://www.auburn.wednet.edu/Page/715فهرست همآهنگ کننده های 

https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/tech4families/internet-safety/securly-web-filter
https://bit.ly/ASDSecurlyHome
http://bit.ly/tech4families
http://bit.ly/tech4families
http://bit.ly/tech4families
https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
https://www.auburn.wednet.edu/Page/715
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 خراب   و س قت 

 

دازد.  دالر   5ساالنه باید هر شاگرد باید برای پوشش هزینه خراتر یا شقت احتمایل،  هزینه های خراتر و گم شدن  بت 

 قرار ذیل پوشش داده م شوند:  

 

 پوشش داده نیم شود  
 

ن های برق ●  چارجر  / لی 
 بیک   ●
 از تر توجه  ●

 خراتر عمدی یا نایسی
 دستگاه های گم شده  

 شقت*  
 

  دالر  25بار اول:  
 دالر    75بار دوم:  

  بار سوم: تمام هزینه 
 *گزارش پولیس الزم است.  

 ترمیم 
 

 دالر    0بار اول:  
 دالر    25بار دوم:  

  بار سوم: تمام هزینه 
 

 
 تا دو بار پوشش داده م شود.    مجموًعا ساالنه برای هر شاگرد  ●
د م شود.  ●  در صورتیکه دستگاه گم شده یا شقت شده بعدها بصورت سالم یافت شود، جریمه مستر

 
     هزینه های ترمیم در بدل پرزه جات است؛ دستمزد محاسبه نیم شود. هزینه ها قرار ذیل اند: 

 خراتر   ( WAهزینه )به شمول مالیات فروشات  

 بدون صفحه لمیس / صفحه لمیس   - Chromebookتبدیل سکرین   دالر  149دالر /    89

 LCDتبدیل کبیل   - Chromebookسکرین   دالر   69

 Chromebookتبدیل کیبورد   دالر   89

 )کلیدهای انفرادی(  Chromebookتبدیل کلیدهای  دالر   25

 فرسایش  - Chromebookتبدیل ماوس لمیس   دالر   79

 یسی   - Chromebookگوشیک پریز   غت  قابل تطبیق / امکان ترمیم نیست
 

 کشیده شدن / شکستیک

 ترمیم/تبدیل  - Chromebookپورت چارچ کردن  دالر   79

 Chromebookتبدیل قاب )چوکات اطراف سکرین(  دالر   59

 Chromebookتبدیل مفصل  دالر   79

 Chromebookتبدیل پوش فوقاتن و تحتاتن  دالر   79

ن کامره  دالر   79  تبدیل کردن   - Chromebookلتن

 

 جنس تبدییل   هزینه تبدیل  

   Chromebookبیک  دالر 23

ن برق   دالر   22  لی 

   Chromebook دالر  454

 هزینه های بسته بندی و ترمیم  
ن بیایند، تغیت  خواهند کرد.   2022* قیمت ها مطابق ماه جوالی   اند و در صورتیکه قیمت ها پایی 


