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نت   � به ان�ت ورت به دس�ت منطقه مکتب او�رن انتخاب های متنو� برای آموزش آنالین در خانه دارد. ب�ش�ت فرصت های آنالین �ض
ض و فام�ل های که  Chromebookدارند و � توانند در  را معاینه � کنند ، موظفند از این   Chromebookتکم�ل شوند. محصلنی

وی کنند. ( طرزالعمل ها و روش های استفادە  ون�� پ�ی  www.auburn.wednet.edu/aup(قابل قبول منطقه برای منابع ال��ت
 

ی مداوم در خارج از چهار دیواری کالس درس انجام داد ، به صورت آنالین برای فام�ل ها    اقدامات پ�شنهادی که � توان برای ترو�ــــج �ادگ�ی
 مراجعه کن�د.  https://bit.ly/tech4familiesاو�رن برای فام�ل ها/تکنالو�� را ببین�د �ا برای منابع به   SDسا�ت ب�ان شدە اند. و�ب

 

ف و فام�ل ها  - Chromebookمراقبت های ک�   محصلنی
ی را  Chromebookدر داخل  ● ض ە.) را نبند�د.   دفون ها, پنسل ها,(هدرب هیچ چ�ی  غ�ی
 به والدین �ا ��رست خود راپورت کن�د.    هرگونه صدمه دستگاە را تا حد  ●

�
 ممکن ��عا

 وس�له نقلیهرها نکن�د   دستگاە را داخل �ک  ●
�د. (هرگز تکنالو�� خودد را با آب �ا   Chromebookا�ر  ● ض کردن دارد ، با بخش تکنالو�� تماس بگ�ی ورت به تم�ی شما �ض

 پا� کنندە ها پا� نکن�د.)  د�گر
 دستگاە استفادە کن�د.   از دو دست برای باز کردن در�وش و جابجا کردن ●
 شب چارج کن�د.   دستگاە را به طور تکم�ل هر  ●
ض  ● ض نگهداری کن�د!   نه باالی -دستگاە را باالی �ک ن�مکت �ا م�ی  زمنی
 محافظت کن�د.   دستگاە را در برابر غذا، نوش�دئض ها، د�گر ما�عات و ●

گ
 حیوانات خان�

 
ات  ض ە شدە در تجه�ی ییض و  ، اموال منطقه هستند و با�د مورد باز� ASD�ا شبکه  ASDبه �اد داشته باش�د که فا�ل ها �شمول ا�م�ل ، ذخ�ی

ند.   نظارت منظم قرار گ�ی

�د.  هر�� ��ع�ت با بخش تکنالو�� تماس بگ�ی
�
 در صورت وجود مشکل ا�میض �ا مصونییت آنالین ، لطفا

�د. معلومات تماس در صفحات و�ب سات مکتب پوست شدە    با آموزگار فرزند خود تماس بگ�ی
�
ا�ر در مورد تکال�ف کالس سوا� دار�د ، لطفا

 است. هر والدین و آموزگار در مکتب شما همچنان به
� به کالس درس �ادآوری   برای بدست آوردن دس�ت

�
� دارد. لطفا فرزند خود به آموزگار تان ا�م�ل ابزارهای ارتبا� �ادآوری دس�ت

ض �ا برنامه م��ا�� �ادآوری مکاتبه کن�د.   بزن�د و با آموزگار خود از ط��ق منت

 
 والدین و ��رستان   -نظارت بر استفادە محصل  

ASD ض حاصل کردن از استفادە مصون از د�سگاە های د وری و معلومات، برای �قنی �جیتال در خانه هر  برای مجهز کردن فام�ل ها به ابزارهای �ض
ض  - گونه تال�ش را انجام � دهد. خدمات فل�ت کردن ارائه شدە در مکتب های ما    - در انطابق با حداقل مقررات فدرال برای محافظت از محصلنی

ارائه � شود   ها دور از مکتب استفادە � شوند، توسعه دادە شدە اند. افزون بر این ، به والدین �ک حساب مصون Chromebookدر زمائض که 
ض خود را ز�ر نظر داشته باشند و در صورت انتخاب، فل�ت اضا�ض در خانه اعمال کنند.   که از ط��ق آن � توانند فعال�ت های آنالین محصلنی

ض را در ساعات غ�ی از مدرسه مانیتور ن� کند.) های ا�م�ل باالی دستگاە های محصلنی نت و فل�ت  (نوت: منطقه به صورت فعال ان�ت

/برای فام�ل ها در و�ب  در  ض مهم است. منابع حماییت در صفحه وزارت تکنالو�� ض آنالین محصلنی ی والدین برای مصون نگه داشنت گ�ی
ض در این و�ب سا�ت فراهم شدە است.  ASDسا�ت   موجود است. معلومات در مورد مصون�ت ن�ی
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 در اینجا بر�ض روش های پ�شنهادی برای والدین و ��رستان موجود است. 

� دارد و برای تعامل آنالین با د�گران به شیوە ای   ● انتظارات را در مورد انواع مناب� که محصل شما بصورت آنالین به آنها دس�ت
مانه و مصون  ب�ان کن�د.   مه��انانه ، مح�ت

ک خانه (به ع ● ون�ک  تنها در اتاق های مش�ت ض �ا مطبخ) و نه در اتاق های خواب، اجازە استفادە از دستگاە ال��ت نوان مصال اتاق �شنی
 را بده�د. 

ون�ک را در خانه توسعه بده�د. �ک توافقنامه دستخط شدە  ● /انتظارت برای استفادە از دستگاە ال��ت ض �ک س�ت از قواننی
�د.  والدین/فرزند   (را ببین�د  agreement-media-https://www.commonsensemedia.org/family  (در نظر بگ�ی

گهگاە کار    س�د و درخواست کن�د تاعالقه واق� خود به کارهائی که فرزند شما روی دستگاە انجام � دهد را �شان ده�د. سوال ب��  ●
 آنها را ببین�د. 

فت کار بازد�د کن�د.   گوگل درایو �ا کالس فرزند خود را برای معاینه کردن ●  .پ��ش
ول های والدییض موجود از ط��ق  ● نت شما، و/�ا Securlyکن�ت  روتر ئ� س�م خود تفت�ش و اعمال کن�د.   ، ارائه دهندە خدمات ان�ت
ض حاصل از این   ● ض شدە، "در تخت" قرار بده�د. این �ک راە عا� برای �قنی ون�� را برای شب، در زمان تعینی تمام دستگاە های ال��ت

 �شود.   در طول شب چارج Chromebook  است که
● WiFi  را از ط��ق � فعال کن�د. �س�اری از مشخصات   Securlyخود را در زمان های مناسب خاموش کن�د �ا دس�ت غ�ی

Chromebook    ،نت ورت دارند. در زمان قطع بودن ان�ت نت �ض و د�گر مشخصات دستگاە برای عمل�رد به اتصال به ان�ت
Chromebook    تواند به مجموعه �Google Docs  داشته باشد. خاموش کردن � خانه شما در شب �   WiFiو نه ب�ش�ت دس�ت

ی کند.   ات دیروقت یوتیوب �ا گفتگو با دوستان درتواند از جلس   اوقات نامناسب جلوگ�ی
فرزند تان هرگز دستگاە را بون مراقبت �ا در �ک وس�له نقل�ه رها نکن�د. دستگاە را پ�ش   Chromebookدر صورت سفر کردن با  ●

دە   �شود، �سته بندی نکن�د. از اینکه سفر کن�د خاموش نمائ�د �ا دستگاە را به طوری که باالی سط�ح محکم ف�ش
ا�ر در هر صورئت در موقعییت قرار گرفت�د که فردی شما را به خاطر این دستگاە تهد�د � کند ، آن را به او بده�د و به وزارت  ●

 تکنالو�� راپورت کن�د. 

 
در صوریت که دستگاە بازگرداندە/گم �شود، �ا به صورت عمدی صدمه ببیند �ا بدون راپورت به پول�س دزد�دە شود، والدین/��رست  

 مسئول ه��نه ترم�م �ا تبد�ل است. 
 

 �ا دزدی را هر�� ��ع�ت به وزارت تکنالو�� راپورت کن�د. �ک 
گ

 شکست�
�
ورت به راپورت به   Chromebookلطفا دزد�دە شدە برای تبد�ل �ض

 پول�ش دارد. 
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