
 
 د ټکنلوژۍ د توافق فورمه 

 

      نوم:     د زدە کوون�ي 

    ښوون�� 

 
 
 

ندپا�ه:    د زدە کوون�ي  �        پ�ی

 :     ټول�ګ

 

 ابتدا�ه
Auburn  )ي س�مه

ې لپارە ASDښوون��
ي زدە کوونکو لپارە د تعل�ې کارويښ

ي   Chromebooks) د ابتدا�ه ښوون��
وړاندې کوي. د ټول�ګ

ە پر دې، زە اقرار کوم ي د اصولو څخه ب�ا کتنه وکړي. ���ی
ې او ښوون��

ې لپارە د هر ټول�ګ
ي مناسب د ټکنالوژۍ کارويښ

  ښوون�ي به د هر ټول�ګ
ون��ي  ې ما له خپلو زدە کوونکو �ە د ال��ت ې پروس�جر ولوست او له نظرە ت�ی کړ �چینو لپارە  �پ

ې د  د منلو وړ کارويښ م �پ �� . زە پوه�ی
ون��ي رسنیو ته ال�� محدود کړي.  ن�ټ، او نورو ال��ت ي راتلل ممکن ټکنلوژۍ، ان�تټ

 مسؤلیتونو په درناوي زما د زدە کوون� پايت
 

 متوسطه 
Auburn  ي زدە کوونکو ته

ي وکاروې ترڅو د   Chromebookس��ې ښوون�� د متوسطه ښوون�� ي �ې يي
وړاندې کوي ترڅو په کور او ښوون��

ي او د هغه زدە کوونکو او کورنیو   . د مخامخ مسؤلیتونو الرښود زم�ږ د هدف په اړە ډیر څه وايي ي
انعطاف وړ زدە کړي فرصتونه چمتو ��

ې دا وسا�ل ترالسه کوي. الرښود همداراز د  �ــــح کوي �پ �ــــح  ترالسه کولو ف Chromebookتوقعات ��� �س ز�ان او د غال ک�دو راپور ���
 کوي 

 
 مخامخ اقرار 

ې ما له خپلو زدە کوونکو �ە   ASD. زە خپلو زدە کوونکو ته د سپارل شوي مخامخ الرښود لوست� او له نظرە ت�ی کړی دیزە اقرار کوم �پ
ې راتلل ممکن په راتلون�ي ټکنلوژۍ د منظم کارولو 

ې د ذکر شوي مسؤلیتونو �ته رسولو �ې پايت م �پ �� ې مسؤل�ت پر غاړە اخلم. زە پوه�ی
او پاملريښ

. د زدە کوون�ي لپارە د س�مه ایزو �چینو ناسم استعمال به د انظب ي
ون��ي �چینو د رد�دو سبب �� ن�ټ او نورو ال��ت ا�ي �ې د ټکنالوژۍ، ان�تټ

ې د   زدە کوون� حقوقو، مسؤلیتونو او مقرراتو �ې ذکر شوي دي.  ASDکړنو تابع وي �پ
 

 د معلومات امن�ت  -ټول زدە کوون�ي  
ون��ي �چینو.  ې د ال��ت منلو وړ   ە د مح�ې ا�الت او فدرا�ي قانون لپار  د ټکنالوژۍ وړاندې کوونکو ساحه له زدە کوونکو څخه غوښتنه کوی �پ

ې په مسؤالنه   ASDپرس�جر اړوند د ټولو  پال�سیو او پروس�جر مرغت وکړي. م�ږ اعتمادې زدە کوون�ي به ساحوي ټکنالوژې او شب�ې �چیيښ
ې �ە

 خوندې او محفوظ وساتو.   توګه وکاروو، او د دوی ساحوي وړاندې شوي وسا�ل به په غورە کارويښ
 

ي. د غورە کارول د ګوګل اض Chromebookد  �� ې د سا�ې لخوا مناسب ګ�ل ک�ی ې خدماتو او نورو تعل�ي سافټ��ر وسا�لو پورې اړە لري �پ
ا�ښ

. زە خپلو زدە کوونکو    د معلوماتو امن�ت و�ب پا�ه تای�د شوی تعل�ي وسا�لو ل�ست زم�ږ   ASDوالدینو لپارە اوسيښ  ي
�ې موندل ک�دی ��

ې مسؤل�ت پر غاړە اخلم.  ASDته د سپارل شوي 
 ټکنلوژۍ د منظم کارولو او پاملريښ

 
 

 د والدینو/پاملرونکو نوم چاپ کړئ
 
 

 د والدینو/پاملرونکو السل�ک چاپ کړئ 
 
 

 نیټه 
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�ــــح کړئ:  نټ ا��  پخپل کور �ې ت��ولو چټک ت��ن ان�تټ
 

ي س�مه)  وای فای ◻  (يب
  تار لرون�ي وصل  ◻
 د ها�سپاټ اله  ◻
 )  ډا�ل کړئ (د تل�فون له الرې ډیر وصل ک�دل ◻
 م��ا�ل   یوازې  ◻
 هیڅ ◻

http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18872
http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://sites.google.com/auburn.wednet.edu/asdinstructionaltechnology/data-security/data-security-for-parents
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