
Форма угоди про передачу технологічного рішення 

Ім’я учня: ______________________________  

Ідентифікаційний номер учня: _____________________________ 

Школа: _____________________________________ Клас: _______________ 

ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
Auburn School District (ASD, шкільний округ Auburn) надає учням молодших класів комп’ютери Chromebook для 
використання в школі з навчальною метою.  Класні керівники будуть розбирати правила використання 
технологічних рішень у класах і школі, відповідні для кожного року навчання. Крім того, я підтверджую, що я 
прочитав(-ла) і розібрав(-ла) разом із моїм учнем Процедури припустимого використання електронних ресурсів 
(Acceptable Use Procedures for Electronic Resources). Я розумію, що невиконання моїм учнем узятих зобов’язань 
може призвести до застосування дисциплінарних заходів і (або) обмеження в доступі до технологій, Інтернету та 
інших електронних джерел. 

СТАРШІ КЛАСИ 
Auburn School District надає кожному учню середніх класів пристрій Chromebook, який можна використовувати в 
школі та вдома для забезпечення гнучких можливостей навчання. У Посібнику з індивідуальних обов’язків 
наведено відомості про мету надання цього пристрою та правила поводження з ним. Крім того, у цьому 
посібнику описано витрати на обслуговування пристрою Chromebook і плани страхування у випадку його 
пошкодження або втрати. 

Підтвердження індивідуальних обов’язків 
Я підтверджую, що я прочитав(-ла) і розібрав(-ла) разом із моїм учнем Посібник з індивідуальних обов’язків. Я 
беру на себе відповідальність за догляд і правильне використання пристроїв ASD, наданих моїй дитині. Я 
розумію, що невиконання взятих зобов’язань може призвести до відмови в доступі до техніки, Інтернету та 
інших електронних джерел у майбутньому. Будь-яке зловживання ресурсами шкільного округу підлягає 
накладанню дисциплінарного стягнення, про що зазначено в Правах і обов’язках учнів і чинних нормах. 

УСІ УЧНІ –БЕЗПЕКА ДАНИХ 
Для користування наданою шкільним округом технікою учні зобов'язані виконувати всі політики та правила 
шкільного округу ASD, пов'язані з  Процедурами припустимого використання електронних ресурсів, місцевими, 
федеральними законами та законами штату. Ми впевнені, що учні будуть відповідально користуватися технікою 
та мережевими ресурсами шкільного округу, а також підтримуватимуть безпеку, захист і належний робочий стан 
виданих округом пристроїв. 

Ефективність використання комп’ютера Chromebook залежить від використання додаткових служб Google та 
інших навчальних програмних засобів, які округ визнав за належні. Поточний перелік затверджених округом ASD 
навчальних засобів і служб можна знайти на нашому Веб-сайті з безпеки даних для батьків. Я надаю моєму 
учневі дозвіл здійснювати доступ до цих засобів і служб. 

_______________________________________      
Ім’я батька або опікуна друкованими літерами 

_______________________________________ 
Підпис одного з батьків або опікуна   

_______________________________________ 
Дата 

2021–2022 рр. 

Надайте інформацію щодо доступу до Інтернету 

вдома: 

 Wi-Fi (безпровідний)

 Проводова мережа

 Безпроводова точка доступу

 Комутоване з’єднання (необхідне

підключення через панель телефона)

 Лише мобільний телефон

 Немає

http://www.auburn.wednet.edu/aup
https://www.auburn.wednet.edu/Page/18872
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

