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Учням округу Auburn надається пристрій Chromebook для доступу до навчальних матеріалів онлайн і 

адаптації до сучасного освітнього процесу.  У цьому документі окреслено обов’язки учнів і батьків із 

належного використання пристрою. 

ОБОВ’ЯЗКИ УЧНІВ 

Дотримуйтеся процедур припустимого користування електронними ресурсами  
Ці правила чинні завжди та для всіх електронних пристроїв шкільного округу Auburn School District (ASD) як у 

кампусі школи, так і за його межами. Використання мережі, чи то на наданих округом, чи то на особистих 

пристроях, завжди має сприяти освіті та відповідати місії шкільного округу. Запам’ятайте такі важливі 

рекомендації, засновані на процедурах шкільного округу ASD: 

 

РЕКОМЕНДОВАНО  ЗАБОРОНЕНО  

● Зберігати конфіденційність імені користувача 
та пароля.  

● Ознайомитися з онлайн-ресурсами та 
засобами, які допомагають у навчанні. 

● Брати участь у діяльності онлайн-спільнот, які 
сприяють освіті та науковим дослідженням. 

● Належним чином указувати джерела, коли 
використовуються результати роботи інших. 

● Дотримуватися конфіденційності особистої 
інформації в Інтернеті, зокрема стосовно свого 
повного імені, домашньої адреси та номерів 
телефонів. 

● Дотримуватися конфіденційності особистої 
інформації інших осіб (зокрема, стосовно 
фотографій і онлайн-профілів), якщо 
попередньо не отримано дозволу на 
розкриття цієї інформації. 

● Повідомляти адміністрації школи в разі 
виявлення небезпечної або неналежної 
інформації в мережі. 

● Несанкціонований доступ до облікових 
записів, комп’ютерів, мереж або 
інформаційних систем. 

● Віртуальне переслідування або утиск інших, 
зокрема дискримінаційні жарти та 
зауваження. 

● Участь у неетичних або незаконних діях. 

● Завантаження або копіювання захищених 
авторським правом творів в електронній 
формі. 

● Хакерська діяльність, вандалізм, внесення 
вірусів або внесення інших неправочинних 
змін в апаратне й програмне забезпечення чи 
засоби моніторингу. 

● Доступ до образливих, порнографічних або 
сексуально відвертих матеріалів чи їх 
поширення. 

● Здобування особистої вигоди, поширення 
комерційних пропозицій або одержання будь-
якої компенсації за допомогою технічних 
засобів шкільного округу ASD. 

● Фізична зміна конфігурації деталей технічних 
засобів шкільного округу без попередньо 
отриманого чіткого дозволу від технічного 
відділу. 

 

Повний перелік процедур припустимого використання наведено на сайті нашого округу: 

www.auburn.wednet.edu/aup  

http://www.auburn.wednet.edu/aup
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Поводження з пристроєм Chromebook 
 

Загальні правила 

● Пристрій завжди повинен бути в 
чохлі. 

● Вкладіть картку з іменем учня у 
відповідну кишеню на чохлі для 
перенесення. 

● Не закривайте інвентарні номери; 
забороняється змінювати або видаляти їх.  

● Очищуйте екран м’якою сухою ганчіркою з 
мікрофібри ВИКЛЮЧНО за потреби.  

● Щоб очищувати інші деталі пристрою, 
використовуйте ВИКЛЮЧНО комп’ютерні 
серветки для дезінфекції. 

● Використовуйте USB-навушники – так роз’єм 
навушників служитиме довше. 

● Повідомляйте про будь-які ушкодження 
пристрою протягом навчального дня. 

● Завжди вимикайте пристрій Chromebook на 
ніч, щоб отримувати оновлення. 

Правила роботи в класі 

● Щодня приносьте пристрій у 
школу зарядженим. 

● Розташовуйте пристрій у центрі 
стола або парти.  

● Відкривайте кришку, а також переносьте 
пристрій двома руками.  

● Не закривайте кришку, якщо на клавіатурі 
пристрою Chromebook є будь-який предмет 
(навушники, олівці тощо). 

● Виконуйте всі вказівки вчителів.  

● Дотримуйтеся законів щодо авторських прав і 
вказуйте належним чином джерела, коли 
використовуєте матеріали з електронних 
медіа. 

● Негайно повідомляйте вчителя (не 
обговорюючи з іншими учнями) про всі 
виявлені проблеми безпеки або потенційні 
онлайн-загрози. 

 

Дорога в школу та зі школи, а також 
переміщення її територією 

● Повністю вимкніть пристрій, 
перш ніж вирушити в дорогу.   

● Ніколи не залишайте пристрій 
без нагляду з будь-яких причин. Перебуваючи в 
школі, замикайте пристрій в індивідуальній шафці 
або шафці роздягальні для фізкультури (Physical 
Education, PE). 

● Не спирайтеся на пристрій або рюкзак, у якому 
лежить пристрій.  

● У шафці зберігайте пристрій вертикально. Не 
кладіть у шафці на нього інші речі. 

● Якщо виникне ситуація, коли будь-хто 
погрозами вимагатиме у вас пристрій, 
віддайте пристрій і сповістіть про це шкільний 
персонал, щойно зможете дістатися школи.  

 

Удома 

● Щодня забирайте пристрій 
додому.  

● Щоночі повністю заряджайте 
пристрій. Залишайте шнур 
живлення та зарядний пристрій удома.  

● Використовуйте пристрій удома в спільній 
кімнаті (вітальні, кухні, їдальні).   

● Зберігайте пристрій на столі або парті — ніколи 
не залишайте його на підлозі!  

● Не залишайте пристрій у транспортному 
засобі.   

● Оберігайте пристрій від:           

▪ впливу надзвичайно високих або низьких 
температур;  

▪ потрапляння всередину їжі, напоїв та 
інших рідин; 

▪ маленьких дітей і домашніх улюбленців. 
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ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ (ОПІКУНІВ) 

Контроль використання пристрою учнем 

Шкільний округ ASD надає сім’ям учнів засоби, що гарантують безпечне використання цифрових пристроїв у 

домашніх умовах.  

 

Згідно з федеральними законами про захист учнів у наших школах здійснюється фільтрування 

вебвмісту, яке поширюється на пристрої Chromebook, коли вони використовуються за межами 

школи. 

 

Членам сім’ї надається засіб Securly Home, за допомогою якого вони можуть контролювати дії 

своєї дитини в Інтернеті та за бажанням впроваджувати вдома додаткові правила.  

Докладні відомості наведено за посиланням: https://bit.ly/ASDSecurlyHome  

(Примітка. Округ не контролює пристрої в позашкільний час.) 

 

Участь батьків є найважливішим фактором гарантії безпеки учнів у мережі. Допоміжні ресурси наявні на 

сайті округу ASD Technology For Families (Технології для сімей): http://bit.ly/tech4families      

     

Технічне обслуговування пристроїв Chromebook і плата за них 

Пристрої Chromebook лишаються власністю округу ASD. Учні та батьки відповідальні за дбайливе 

поводження з виданими їм пристроями Chromebook, як і з підручниками, калькуляторами, спортивним 

спорядженням або бібліотечними книгами..  

Обслуговування 

У разі виникнення проблем учням доступна технічна підтримка від округу ASD. Учні повинні передати 

пристрій своєму шкільному координатору пристроїв Chromebook. Не здавайте пристрої, що належать 

шкільному округу ASD, на ремонт стороннім фірмам з обслуговування комп’ютерів.  

Втрата обладнання 

У разі втрати обладнання учень або батьки повинні негайно сповістити про це шкільного координатора 

пристроїв Chromebook. У разі заяви про втрату або крадіжку технічний відділ виконає дистанційне 

вимкнення всіх функцій пристрою, щоб він став непридатним для використання.  

Повернення обладнання 

Усі пристрої, що належать шкільному округу, необхідно повернути. Якщо учень лишає шкільний округ ASD та 

не поверне пристрій, на нього накладається штраф у розмірі повної вартості заміни, а також застосовуються 

стандартні правила щодо обмеження доступу до записів і екзаменаційних відомостей. Щоб повернути 

майно округу ASD, можуть залучатися правоохоронні органи.    

Список координаторів пристроїв Chromebook: https://www.auburn.wednet.edu/Page/715  

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
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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Пошкодження та крадіжка 

 

Кожен учень повинен щорічно сплачувати 5 доларів для покриття випадкових пошкоджень 

або крадіжки. Нижче наведено суми, що покриваються в разі пошкодження або втрати 

пристрою:  

 

Ремонт 
 
1-й випадок: 0 доларів  
2-й випадок: 25 доларів  
3-й випадок: повна вартість   
 

Крадіжка*  
 
1-й випадок: 25 доларів   
2-й випадок: 75 доларів  
3-й випадок: повна вартість   
* Потрібно заявити в 
поліцію.  

Не покриваються  
 
● Кабелі / зарядний пристрій  
● Чохол  
● Навмисні ушкодження або 

ушкодження внаслідок 
недбалості 

● Загублені пристрої  

 
● На кожного учня загалом покриваються два випадки на рік.  
● Якщо загублений або вкрадений пристрій пізніше повертається в робочому стані, сума 

штрафу відшкодовується.  
 

Указана лише вартість деталей; вартість роботи не враховується. Вартість наведено нижче.     

Ушкодження  Вартість (включно з податком 
на продаж у штаті Washington) 

Заміна екрана Chromebook — несенсорного/сенсорного 89 доларів / 149 долари 

Екран Chromebook — заміна кабелю LCD 69 доларів 

Заміна клавіатури Chromebook 89 долари 

Заміна клавіші Chromebook (однієї) 25 долар 

Заміна сенсорної панелі Chromebook — зламаної 79 долари 

Роз’єм Chromebook для навушників — видалення стороннього 
предмета / ремонт зламаного 

Н/д / ремонт неможливий 

Роз’єм для заряджання Chromebook — ремонт/заміна 79 долари 

Заміна рамки навколо екрана Chromebook 59 долари 

Заміна петлі кришки Chromebook 79 долари 

Заміна верхньої або нижньої частини корпусу Chromebook 79 долари 

Ремонт об’єктива камери Chromebook 79 доларів 
 

Замінюваний предмет  Вартість заміни  

Чохол Chromebook  23 долари 

Шнур живлення  22 долари 

Chromebook  454 долари 
ВАРТІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕМОНТУ  

* Ціни вказано станом на липень 2022 року, вони можуть змінитися в разі зниження. 


