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ن�ټ ال��ي ته اړت�ا لري  ي ولسوا�� په کور �ې د آنالین زدە کړې لپارە مختلف انتخابونه لري. ډیر آنالین فرصتونه د ان�تټ
او  د آبرن ښوون��

. د   Chromebookپه ي
ټ ک�دای �ش � دغه الرښودونه او د ب��ښناېي �چینو لپارە د   Chromebook a�ې �ش�پ ا�ستلو زدە کون�ي او کورېښ

 www.auburn.wednet.edu/aup(و وړ کارولو ګړنالرو تعق�ب کولو مسؤل�ت لري. ( ولسوا�� د منل 
 

ي د کورنیو لپارە 
ي له څلورو دیوالونو څخه بهر د دوامدارە زدە کړې هڅولو لپارە اخ�ستل ک�دی �ش

ې د ټول�ګ هغه وړاندیز شوي اقدامات �پ
�/ټ�کنالوژۍ لپارە د آبرن آنالین ��ش  . https://bit.ly/tech4families fو�ب پا�ه وګورئ �ا د �چینو لپارە  SD�ــــح شوي. د کورېښ �  والړ �ش

 

�  - پاملرنه  Chromebookد   زدە کون�ي او کورين
 او دا�ې نور ش�ان).   ، پنسلونه، (ګوش�ي �ې دننه د هرڅه �ە ��وښ مه تړئ    Chromebookپه  ●
 امکان ولري خپل والدین �ا ��رست ته د کوم وس��ې ز�ان راپور ورکړئ.     څومرە ژر  ●
 م��ر �ې مه پ��ږدئ.   وس�له په ●
ې ستاسو  ● ې �ە اړ�که ون��� که چ�ی

پا�ولو ته اړت�ا ولري. (ه�څکله خپله ټ�کنالوژي د  Chromebookد ټ�کنالوژۍ څان�ګ
 اجنټان �ە مه پا�وئ)   او�و �ا نورو پا�ولو

 وس�له یو��   د ��وښ خالصولو لپارە دوە السونه وکاروئ او ●
ټ ډول چارج کړئ   هر ●  شپه وس�له په �ش�پ
ە کړئ  ● ښ باندې ذخ�ی ښ �ا م�ی ە کوئ.   ه�څکله په پوړ  -وس�له په ل�ک م�ی  مه ذخ�ی
 پالتو ځناورو څخه خوندي کړئ   وس�له له خواړو، څښا�ونو، نورو ما�عاتو او ●

 
ې د  اتو �ا  ASDپه �اد ولرئ �پ ښ ې  ASDتجه�ی ، په شمول د ب��ښنال�ک د ولسوا�� مل��ت دی او د منظم ب�ا�تيښ ې  او  شب�ې �ې ز�رمه شوي دوتيښ

 نظارت تابع دي. 

 . ې �ە اړ�که ون���
ې دلته احتما�ي آنالین خوندیتوب �ا امن�ت مسله شتون ولري، نو څومرە ژر امکان ولري د ټ�کنالوژۍ څان�ګ  که چ�ی

ي په و�ب پاڼ
. د اړ�کو معلومات د ښوون��  د خپل ماشوم ښوون�ي �ە اړ�که ون���

�
ې لرئ، نو لطفا ي دندو په اړە پوښتيښ

ې تاسو د ټول�ګ و �ې  که چ�ی
ي �ې هر والدین او ښوون� د 

 Remindخپور شوي. ستاسو په ښوون��
ي ته ال��  

 خپل ښوون�ي ته ب��ښنال�ک واستوئ او د   ارتبا�ي وس�لو ته هم ال�� لري. د خپل ماشوم ر�مائنډ ټول�ګ
�
لپارە لطفا

ښ �ا  .  Remindخپل ښوون�ي �ە د منت  م��ا�ل ا�پ له الرې اړ�که ون���

 
 والدین او ساتون�ي   - د زدە کونکو کارولو څارنه 

ASD  ښ کړي ترڅو په کور �ې د ډ�جیټل وس�لو خو � د اړ�نو وسا�لو او معلوماتو �ە تجه�ی ې کورېښ ندي کارول ډاډمن کړي. زم�ږ په  هرە هڅه کوي �پ
 Chromebooks —د زدە کونکو محافظت لپارە د لږترلږە فدرا�ي مقرراتو �ە په مطابقت �ې  —ښوونځیو �ې چمتو شوي د فل�تټ کولو خدمات 

ە پردې، والدینو ته د  ي. ���ی �� ي څخه لرې کارول ک�ی
ې دوی له ښوون�� ي کله �پ �� ې  Securlyته غزول ک�ی ي �پ �� ې  حساب چمتو ک�ی د کوم له الرې ېي

ي فل�تټ کول پ�ي کړي که دوی غورە کړي. (�ادونه: ولسوا�� د غ�ی ښوو 
ي او په کور �ې اضا�ښ

ي دوی د خپل زدە کون�ي آنالین فعالیتونه څار� �ش
ن��

ونو په فعاله توګه څارنه نه کوي.)  ن�ټ او ب��ښنال�ک فل�تټ  ساعتونو په ج��ان �ې د زدە کونکو وس�لو باندې د ان�تټ

� لپارە د د والد ې د کورېښ /په ټ�کنالوژۍ   ASDینو ښک�لت�ا د زدە کونکو آنالین خوندي ساتلو لپارە ک��ي دە. مالتړ کون�ي �چیيښ ې �
و�ب پاېښ

ې �ې شتون لري. د 
 په اړە معلومات پدې و�ب پا�ه �ې هم چمتو شوي.  Securlyڅان�ګ
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ې وړاندیز شوي تم��نونه دي:   دلته د والدینو او ��رستو لپارە ځیيښ

ې ستاسو زدە کون� ورته آنالین ال�� لري او د نورو خل�و �ە په زړە سواندي، درناوي، او خوندي   ● د هغه �چینو ډولونو لپارە �پ
ې اترې کولو لپارە توقعاتو مخابرە وکړئ.   ط��قه په آنالین توګه خ�ب

) او د خوب خونه �ې  یوازې د کور  ● عامه خونو �ې د ب��ښناېي وس�لو کارولو ته اجازە ورکړئ (د مثال په توګه د اوس�دو خونه �ا پخلن��
 مه ورکوئ. 

ن په پام �ې  تړو  والدین/ماشومپه کور �ې د ب��ښناېي وس�لو کارولو لپارە د مقرراتو/توقعاتو یو س�ټ رامینځته کړئ. السل�ک شوي  ●
  .  agreement-media-https://www.commonsensemedia.org/family(  (دا وګورئون���

� او د دوی د کار ل�دو   ● ې و�وښيت ې په وس�له تر�ە کوي. کله نا کله پوښتيښ ې ستاسو ماشوم ېي په هغه څه �ې ر�ښتیيښ عالقه وښا�است �پ
 غوښتنه وکړئ. 

 .وګورئ Classroom�ا  Google Driveپرمختګ چ�ک کولو لپارە د خپل ماشوم    د کار  ●
، او/�ا Securlyد  ● ن�ټ خدماتو چمتو کون�ي ې کړئ، ستاسو د ان�تټ � او پ�ي ېي ولونه و�ليت� ې س�مه راو�ر له الرې د والدین کن�تټ  ستاسو ېب
ې  ● ئ. دا د ډاډمن کولو عا�ي الر دە �پ �� ې لپارە په ټا��ي وخت �ې ټول ب��ښناېي وسا�ل “د و�دە ک�دو لپارە” ک�ی د   Chromebookد شيپ

ي.  �� ې چارج ک�ی  شيپ
او نورو وس�لو   Chromebookه الرې ال�� غ�ی فعال کړئ. د ل Securlyپه مناسب وخت �ې د خپل کور وای فای بندە کړئ �ا د  ●

ې آفالین �است،  ن�ټ اتصال ته اړت�ا لري. کله �پ ته   Google Docs suiteد   Chromebookډیر مشخصات د فعال�ت لپارە د ان�تټ
ې ناوخته د  ي د شيپ

ې خپل د کور وای فای بندول کو� �ش . د شيپ ي
ي او نور ډیر څه ته ��ش

ناستو ته، �ا په   YouTube ال�� موند�ې �ش
.   غ�ی مناسب  و کولو مخه ون���  وختونو �ې د مل�رو �ە خ�ب

ې خپل د زدە کون�ي  ● ې پامه �ا په م��ر �ې مه پ��ږدئ. د سفر دمخ   Chromebookکه چ�ی �ە سفر کوئ، نو ه�څکله وس�له ېب
ې دا د سختو سطحو پروړاندې فشار ولري.   وس�له بندە کړئ او وس�له مه پ�کوئ �پ

ې یو څوک تاسو ته د وس��ې لپارە ګواښوي، دا دوی ته ورکړئ او د ● ې �پ ې کله هم په دا�ې حالت �ې �است چ�ی ټ�کنالوژي     که چ�ی
ې ته راپور ورکړئ

 څان�ګ

 
، �ا په قصدي ډول ز�ان رسول شوی  ي

ته ورنکړي/ورکه �ش ې وس�له ب�ي والدین/��رست د ترم�م �ا بدلولو ل�ښت مسؤل�ت لري که چ�ي
 پول�سو راپور پرته غال شوی وي. وي �ا د 

 
ې ته د مات�دو �ا غال راپور ورکړئ. غال شوی 

 څومر ژر امکان ولري د ټ�کنالوژۍ څان�ګ
�
به پرځای کولو لپارە د پول�سو راپور ته   Chromebookلطفا

 اړت�ا ولري. 
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