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 سطح ابتدائئ 
ف ابتدائئ در مکتب به مقاصد آموز�ش فراهم � کند. آموزگاران  ASD) Chromebookمنطقه مکتب او�رن (  ها را برای استفادە محصلنی

ف مکتب را برای استفادە مناسب تکنالو�� در هر سطح تحص�ل باز�ییف � کنند. افزون بر این، من تأی�د �  کالس درس کالس و قواننی
ون�ککنم که  را با محصل ام خواندە و درک کردە ام. من درک � کنم که رعا�ت نکردن   طرزالعمل های استفادە قابل قبول منابع ال��ت

نت، و د�گر   ، ان�ت � محدود به تکنالو�� مسئول�ت های مشخص شدە توسط محصل من ممکن است منح�ت گوشما� و/�ا دس�ت
ون�ک �شود.   رسانه های ال��ت

 
 مکتب راهنمائئ 

برای استفادە هر محصل سطح راهنمائی در مکتب و در خانه برای ارائه کردن فرصت های   Chromebookمنطقه مکتب او�رن �ک 
ی ارائه � کند.  ب�ش�ت در مورد هدف ما توضیح � دهد و انتظارات   کتابچه رهنمای مسئول�ت های �ک به �ک  انعطاف پذیر �ادگ�ی

ف و فام�ل های را که این دستگاە ها را در�افت � کنند ب�ان � کند. کتابچه رهنما همچنان ه��نه حفظ و مراقبت از  محص لنی
Chromebook   .و پوشش برای صدمه �ا دزدی را توضیح � دهد 

 
 تصدیق �ک به �ک 

را با محصل ام خواندە و درک کردە ام. من مسئول�ت مراقبت و استفادە   کتابه رهنمای مسئول�ت های �ک به �ک  من تصدیق � کنم که
م. من درک � کنم که رعا�ت نکردن مسئول�ت    ASDصحیح از تکنالو��  که به محصل من اختصاص دادە شدە است را بر عهدە � گ�ی

� به ت ون�� در آیندە شود. هرگونه سوء  های ذکر شدە ممکن است منح�ت رد شدن دس�ت نت و سایر رسانه های ال��ت کنالو�� ، ان�ت
ف ، مسئول�ت ها و مقررات  ف از منابع منطقه مشمول اقدامات انضبا� خواهد بود که در حقوق دمحصلنی ذکر   ASDاستعمال محصلنی

 شدە است. 
 

ن   مصون�ت معلومات  -تمام محصلنی
ف را ملزم � کند که از تمام پال�� ها و رو�ه های استفادە از تکنالو�� ارائه شدە توسط م طرزالعمل های  م��وط به ASDنطقه ، محصلنی

ون�� ف از تکنالو�� استفادە قابل قبول منابع ال��ت وی کنند. ما اطمینان دار�م که محصلنی ف مح� ، ا�الیت و فدرال پ�ی منطقه و منابع  ، از قواننی
وضع�ت کاری خوب نگه �    شبکه با مسئول�ت پذیری استفادە خواهند کرد و دستگاە های صادر شدە از منطقه خود را مصون ، ا�من و در 

 دارند. 
 

و سایر ابزارهای آموز�ش سافت و�ری که توسط منطقه   Googleبه استفادە از �و�س های اضا�ف    Chromebookاستفادە موثر از  
 دارد. �ک لست از ابزارها و خدمات آموز�ش مورد تأی�د مناس

گ
و�ب سا�ت  را � توان�د در  ASDب �شخ�ص دادە شدە است، �ست�

� داشته باشد. برا مسون�ت معلومات ما   ی والدین پ�دا کن�د. من به محصل ام اجازە � دهم به این ابزارها و خدمات دس�ت
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نت در خانه را توص�ف کن�د:  � خود به ان�ت  ��ــــع ت��ن دس�ت
 

◻ WiFi (ئ� س�م) 
 س��   اتصال ◻
 دستگاە هات اسپات ◻
ی ◻ ی (با�د از ط��ق شمارە گ�ی   اتصال از ط��ق شمارە گ�ی

 تلفون متصل شد)
 تلفون همراە   فقط ◻
 هیچ کدام ◻
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