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Auburn School District пропонує різноманітні можливості для дистанційного навчання. Щоб мати 
можливість використовувати більшість Інтернет-можливостей, потрібен доступ до Інтернету, який можна 
забезпечити за допомогою Chromebook. Перед початком використання пристрою Chromebook учні та їхні 
родини зобов’язані дотримуватися цих рекомендацій і Процедур припустимого використання 
електронних ресурсів округу. (www.auburn.wednet.edu/aup)  
 
З метою підтримки безперервного дистанційного навчання в Інтернеті описано рекомендовані дії для 
родин. Додаткові відомості див. на веб-сторінці Auburn SD For Families/Technology або за адресою 
https://bit.ly/tech4families.  

 

Загальне обслуговування пристрою Chromebook – рекомендації для учнів і їхніх родин 

● Не закривайте кришку, коли на клавіатурі Chromebook знаходиться будь-який предмет 
(навушники, олівці тощо). 

● Негайно повідомляйте батькам або опікуну про будь-які ушкодження пристрою.  
● Не залишайте пристрій у транспортних засобах.   
● Якщо Chromebook потрібно очистити, зверніться до технічного відділу. (Ніколи не чистьте пристрої 

водою або мийними засобами) 
● Відкривайте кришку, а також переносьте пристрій двома руками (не однією). 
● Щоночі повністю заряджайте пристрій. 
● Зберігайте пристрій на столі — ні в якому разі не на підлозі!  
● Захищайте пристрій від потрапляння всередину їжі, напоїв та інших рідин.         

 

Запам’ятайте, що файли, зокрема файли електронної пошти, які зберігаються на обладнанні ASD або в 

мережі ASD, є власністю шкільного округу та підлягають регулярній перевірці й моніторингу.  

Негайно зверніться до технічного відділу в разі будь-яких виявлених або потенційних проблем безпеки в 

Інтернеті. 

Якщо у вас виникли запитання про призначення класів, зверніться до вчителя вашої дитини. Контактна 

інформація опублікована на веб-сторінках школи. Батьки й учитель у школі також мають доступ до 

комунікативних засобів Remind. Надішліть електронного листа вчителю, щоб отримати доступ до класу 

Remind дитини й спілкуватися з учителем за допомогою повідомлень або мобільного додатку Remind. 

 

Контроль використання пристрою учнем — інформація для батьків і опікунів 

Шкільний округ ASD докладає всі можливі зусилля, щоб надавати родинам усі необхідні засоби та 

інформацію для забезпечення безпечного використання цифрових пристроїв удома. Робота служб 

фільтрування інформації, котрі застосовуються в наших школах відповідно до мінімальних федеральних 

норм захисту учнів, поширюється на пристрої Chromebook під час використання їх за межами території 

школи. Крім того, батьки отримують обліковий запис Securly, за допомогою якого вони можуть 

відстежувати дії своєї дитини в Інтернеті та (за власним бажанням) застосовувати вдома додаткову 

фільтрацію доступу до інформації. (Примітка: округ не здійснює активного контролю використання 

Інтернету або фільтрації електронної пошти на пристроях учнів поза годинами роботи школи) 
 

http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://bit.ly/tech4families
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Участь батьків найважливіша для гарантування безпеки учнів в Інтернеті. Ресурси підтримки надаються на 

сторінці Department of Technology/For Families веб-сайту ASD. На цьому веб-сайті також надано 

інформацію про Securly.  

 

 

 

Нижче наведено кілька рекомендованих методів для батьків і опікунів. 

● Повідомляйте про вимоги щодо типів ресурсів, які учень може використовувати в мережі, і 

взаємодії з іншими учнями в Інтернеті в доброзичливій, шанобливій і спокійній манері. 

● Дозволяйте користуватись електронним пристроєм у спільних кімнатах (наприклад, у вітальні або 

кухні), а не в спальнях.         

● Розробіть набір правил (вимог) використання електронного пристрою вдома. Розгляньте 

можливість підписання угоди між батьками та дитиною на зразок прикріпленої. 

● Виявляйте справжню цікавість до того, що ваша дитина робить на пристрої. Цікавтеся та 

переглядайте виконувану дитиною роботу.   

● Переглядайте дані своєї дитини в класі або сховищі Google Диск, щоб стежити за ходом роботи. 

● Вивчіть та застосовуйте засоби батьківського контролю, пропоновані Securly, інтернет-

провайдером і (або) забезпечувані бездротовим маршрутизатором.  

● Домовтесь про вимикання всіх електронних пристроїв на ніч у певний час. Це також відмінний 

спосіб забезпечити заряджання пристрою Chromebook щоночі. 

● Вимикайте домашню мережу Wi-Fi у певний час або вимикайте доступ через Securly. Щоб 

використовувати багато функцій Chromebook та інших пристроїв, потрібно підключення до 

Інтернету. При відсутності підключення до Інтернету пристрій Chromebook може відкривати лише 

додатки Google Docs, але дає мало інших можливостей. Вимикання на ніч вашого домашнього Wi-

Fi може запобігти перегляду YouTube пізно вночі або чатам із друзями в невідповідний час.     

● Якщо під час поїздки ви берете з собою Chromebook, ніколи не залишайте пристрій без нагляду 

або в транспортних засобах. Вимикайте пристрій перед поїздкою й пакуйте його таким чином, щоб 

він не притискався до твердих поверхонь.  

● Якщо раптом хтось буде погрожувати вам, вимагаючи віддати пристрій, віддайте його нападнику 

та сповістіть про це технічний відділ. 
 

 

Батьки (опікуни) зобов’язані оплачувати вартість ремонту або заміни, якщо пристрій буде втрачено, 

загублено, навмисно пошкоджено або вкрадено без подання заяви в поліцію. 

 

Негайно повідомте технічний відділ про крадіжку або поломку пристрою. Щоб замінити вкрадений 

Chromebook, потрібна заява в поліцію. 

https://www.commonsensemedia.org/family-media-agreement

