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تعریفات:
اجازه از استفاده از حاالت الکترونیکی شخصی  ،مقصد این است که شاگردان از حاالت الکترونیکی
شخصی خود استفاده کرده میتوانند تا معلومات بدست بیاورند  ,بفرستند و یا زخیره معلومات کنند ؛ تکست
وتبادله نمایند.
حاالت مزکور عبارت اند از  :تلیفون ،سمارت فون ،کوپوتر موزیک پلییر ،لپ تاپ ،پیجر و تابلیت.
زمان استفاده به معنای اینکه در میان زنگ اول و زنگ آخر در مکتب استفاده شود.

تعلیمات عمومی:
مکتب های البوکرکی بعضی از وسا یل و حاالت الکترونی را آماده کرده و در دسترس شاگردان قرار خواهد
داد .قصد اینست که شاگردان این وسائل را برای تعلیمات و تدریسات خود بکار ببرند تا برایشان کمک شده
و تعصیالت پر برکتی داشته باشند .این تنها برای اضافه کردن معلومات تعلیمی به دسترس شان قرار کرفته.
آن کسانی که ازین وسا یل استفاده میکنند  ،باید در نضر داشته باشند که گاه گاه تفتیش می شوند.
در استفاده از انتر نت مکاتب البوکرکی از قوانین خاصی که برای بیخطر بودن انترنت وضع شده پیروی
میکند
(قانون CIPAتا موضوع های ناشایسته را در مکاتب وکتاب خانه ها نشر نکنند وتخلفات را راپوربدهند.
باید متوجه باشید که فلتر شدن انترنت کارخوبی است زیرا باوجود تکنالوجی جدید مکاتب البوکرکی
گرانتی میکند که شاگردان به سات های ممنوعه و ناشایسته دسترسی نداشته با شند  .اگر کدام سایت
نا شایسته در نظر بیاید شاگرد آنرا راپور میدهد.
این یک راه حل خوبی است  ،چون استفاده مشروع از انترنت را تشویق و استفاده نامشروع را سر زنش
میکند .تمامی شاگردان باید از قوانین پیروی کنند.

استفاده کردن وسا یل الکتورانیکی در نزد خود شاگرد.
اجازه داشتن شاکردان ومسعولیتها:
 1شاگردانی که وسا یل الکتورانیکی در نزد خود دارند  ،خودشان مسعول به نگهداشت ان میباشند.
 2شاگردان اجازه دارند که از وسا یل الکتورانیکی در نزد خود نگه دارند در میان بس  ،در میدان سپورت
و دیگر مناطقی که شاگرد تهت نظر اند ،استفاده کنند  .مگر در داخل ساحه درسی تنها قبل ا ز شروع و بعد
از ختم مدرسه استفاده نمایند.
شاگردان صنوف  9تا  12میتوانند در -لنچ روم  --در زمان لنچ خود استفاده کنند.
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 3بغیر از اوقات که در باال زکر شده  ،یعنی در اوقات تعلیمی مکتب وهم در جریان مصروفیت های که
ازصرف مکتب در ساحه مکتب گرفته شده ،این وسا یل الکتورانیکی را خاموش کرده از نظر دور
نگهدارید.
تنها آن شاگردانی که اجازه مخصوص از صرف مدیر مکتب دارد و ایشان وسا یل الکتورانیکی خود را
خاموش نکنند  .اجازه مخصوص قرار زیل است:
ا—شاگرد ،که خودش ویا فرد فامیلش ،یک حالت طبعی و صحی مخصوص دارد
ب—شا گرد این وسایل الکتورانیکی را برای تعلیمات مخصوصی  ،با اجازه وزیر نظرمعلم خود استفاده
میکند.
 4وسایل الکتورانیکی شخصی در میان بس های مکتب اجازه اشت  ،به غیر انکه –دریوربس --اجازه
ندهد ویا وسا یل الکتورانیکی در جریان حرکت بس کدام خاللی وارد کند.
 5وسا یل الکتورانیکی شخصی در --الکر ها ، --تشنابها ،صنوف درسی و عوض اب بازی اجازه نیست.
 6شاگردان اجازه ندارند که وسا یل الکتورانیکی را در نزد خود دارند از سایت ها ممنوع شده استفاده کنند و
این سایت ها ی ممنوعه شاید رسانه های خبری عامه باشد.
 7استفاده ازوسا یل الکتورانیکی در اوقات تعلیمی که مضاعم اوقات تحصیلی میشود  ،جریمه و جزاء دارد.
بر عالوه جزاء وسا یل الکتورانیکی از نزد شاگرد گرفته شده  ،از نزد شاگرد خارج میشود .بعداء این
وظیفه والدین است که بروند و از دفتر مکاتب البوکرکی وسایل الکترونکی را واپس گیرند.

نداشتن اجازدء استفاده :
نداشتن اجازه استفاده مکاتب البوکرکی قرار ذیل است:
 – 1پراسس کردن ،دیدن و یا روانه کردن ویدیوها و آدیو های که سحنه های سکسی را نشان میدهد .فلم
های سکسی در میان بسها  ،صنوف تدریسی و یا ساحه مکتب بکلی ممنوع بوده و بر عالوه جزاء ،وساحل
الکتورانیکی از نزد شاگرد دور کرده وحتی از نزد شاگردگرفته میشود.
– 2استفاده از موادی کی نقل کردن در امتیانات و غلطی را نشان میدهد.
– 3روانه کردن  ،فرستادن موضویاتیی که بر ضد پا لیسی مکاتب البوکرکی است.

وظیفه ستاف منطقوی:
 - 1اگر وسا یل الکتورانیکی شاگردان دزدی شود ویا به ان خساره برسد مکاتب البوکرکی مسعول نیستند .
الکن  ،اگر وسا یل الکتورانیکی توسط ستاف منطقه از شاگرد ضبت شده و در نزد مکتب باشد و در انجا
مفقوت شود یا خسار بیند  ،این مسعولیت مکتب است.
– 2استاف مکتب باید روشی راوضع کنند که به نوعی این وسایل الکتورانیکی را که از شاگردان ضبت
کرده و به صورت خزائی گرفته شده به قسمی محفوضی نگهداری کنند.
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 – 3ستاف میتوانند وسا یل الکتورانیکی را که از ان استفاده نا مشروع و بی اجاز شده از نزد شاگرد
بگیرن و ضبت کنند.
 - 4ستاف میتوانند وسا یل الکتورانیکی را گرفته و میان فائل ها را نظر اندازی کنند .تا بدانند که قانون
شکنی صورت کرفته ویا نه  ،اگر فائل های غیر قانونی را پیدا کنند  ،راپور تهیه کنند.

اگر ثابت شود که قانون شکنی صورت کرفته:
ااف -اگر ثابت شود که قانون شکنی صورت کرفته .باید وسایل الکتورانیکی را که از شاگردان ضبت شده
وبه صورت جزائی گرفته شده ،باید قسمی نگهداری شودکه به مسل سند بکار رود.
ب – جستجوی میان وسایل الکتورانیکی و– جستجوی داخل فائل ها  ،مربوط به سن شاگرد و و جنسیت
وی میباشد.

استفاده قابل قبول از نتورکهای انترنتی:
رسا نه های عامی /نتورکهای عمومی:
استفاده شاگردان از رسا نه ها و نتورکهای عامه که کدام خالفی در وقت تدریس روز وارد می کند
ومشکالت می آورد  ،با حث جزاء میگردد .در وقت رسمی تدریس رفتار و کردار در مورد استفاده
از کمپیوتر در اوقات غیر تعلیمی که در ساحه مدر سه نمی باشید ،فرق دارد .تمامی استفاده کنند ه
گان باید از این نتورکها ورسانه ها استفاده خوب وآکاهانه نمایند  .ودر غیرجزاء های تعین شده
باال ایشان تتبیق میگردد.

ایمیل:
ایمیل توسط مکاتب البوکرکی برای همه تعیه شده  ،هر معلوماتی که درین ایمیل ها زخیره شده به
مکاتب البوکرکی اختیار میگیرد.پس ،تمامی ایمیلهایکه فرستاده شده  ،نوشته شده ویا زخیره شده
،همه مال مکاتب البوکرکی شمرده میشود.

انترنت:
استفاده از انترنت و تمامی معلوما ت که از آن گرفته می شود ،فقد وفقد برای اضافه کردن معلومات
در تعلیم وتربیه است وبس.
تربیه محفوض بودن در انترنت:
تدریس حفاضت در انترنت از جانب مکاتب عمومی البوکرکی تحیه شده
از آن پیروی کنید  ،این ها عبارت ان از :داخل نکردن معلومات شخصی و خصوصی ،باخبر بودن از
تهدیدات و یا ---بولینگ ، --رفتار نیک ومناسب داشتن.
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محفوض بودن شاگردان در انتر نت :
شاگردان نباید اسم فامیلی ویا تمامی اسم خود را در درج کند .وهم نه ادرس خود ویا مکتب ویا
تلیفون نمره خود را به کسی در انتر نت بدهد.
معلومات شخصی خود را هیچ گاه ندهند .اگر معلومات نا شایسته و ناپسند ی را ببیند که درین
سایت تعلیمی رخنه کرده است  ،باید فوراء معلمین و یا استاف را خبر بدهد.
شاگردان -پاس کود  -خود را به هیچ کسی ندهند.
مسعولیت شاگردان:
 -1شاگردی که یک حساب انترنی ار مکتب گرفته  ،مسعول است که درتمامی اوقات از ان بصورت
خوبی استفاده کند .تنها از حساب خود استفاده کند  ،نمره حساب خود را ،آدرس ویا تلیفون نمره
خود را در ان جاه درج نکند.
 -2از سیستم منطقوی که برایش اجازه داده شده استفاده کند.
 -3آگاه با شد که مضامین ماالقات شده و یا – داون لود -د یلیت --شده توسط مکتب تفتیش میشود
 -4بدانت که استفاده نامشروع جزاء دارد.
 -5باید که از زبان و قلم پر اخالق در نوشته ها  ،در –ایمیل -و مقاالن خود بکار ببرد.
 -6این تکنالوجی باید:
الف -برای خرید و فروش و کار های غیر قانونی استفاده نشود.
ب—هیچگاه معلومان جنسی وسکسی،خشونتی ،در باره اسلحه باب را ننویسید ،نه در سایت و نه
در ایمیل.
 -7شاگردان بکلی اجازه نداررند که در سایتهای که خشونت و قتل و یا آزار دادن مردم را بخاطر
قومیت و دین نشان مدهند  ،بروند و ومعلومات بگیرند.
 -8این سیستم برای تبادله وخرید مواد مخدره ممنوع وغیر قانونی است.
 -9صدمه آورده و خرابکاری وساحل مکتب مانند شکستن کمپیمتر - ،وایروس -داخل کردن و
خراب کاری در کارهای همشاگردان  ،جزائ شدید دارد.
 -11ایمل یهای همشاگردان را خواندن  ،خراب کردن و از بین بردن ممنوع است.
 -11از اسم همشاگردان در داخل شدن در انتر نت و داخل شدن به سایت ها استفاده نشود.
 -12بی قانونی ها و قانون شکنی ها به معلمین و -استا ف -خبر داده شود.
 -13والدین و شاگردان باید فورمه اجازه ازاستفاده از انترنت را امضاء کنند.
 -14کسانی که قا نون شکنی میکنند جزا داده میشوند.
 -15هیچ یک نباید در حفاضت انترنتی این مکتب کدام دست اندازی نکرده وهم کدام تغیری نیاورد.
قانون شکنی ها عبارت اند از:
کار شخص دیگری را از خود شمردن ،کاپی کردن و یا نشر کردن مضامین بدون اجازه  (،باید
متوجه با شید که تمای مواددر انتر نت اجازه برای کاپی ندادرد) از خود شمردن مضامین دزدی
کردن بشمارمیرود  .معلومات کنید که مضمون خوش امده شما  --کاپی رایت—دارد و یا نه  .اگر
دارد نباید استفاده کنید.
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اختصا صات :
ایمیل توسط مکاتب البوکرکی بدسرس شما رسیده شده  ،هر معلوماتی که درین ایمیل ها زخیره شده
مال مکاتب البوکرکی است وملکیت آن به انها تعلق میگیرد.پس تمامی ایمیلهایکه فرستاده شده ،
نوشته شده ویا زخیره شده ،همه مال مکاتب البوکرکی شمرده میشود  .و استفاده کننده حق دعوا را
ندارد .این چنین راه حل ،استفاده مشروع از انترنت را تشویق و استفاده نامشروع را سر زنش میکند.
تمامی شاگردان باید از قوانین پیروی کنند.

اسالحات و تقبیها و جزا ها:
استفاده ازوسایل الکتورانیکی در اوقات تعلیمی و تحصیلی اجازه نیست  ،جریمه و جزاء به مسعولیت
دفاتر ذیل داده شده و به ایشان تعلق دارد که قوانین را مراعت کنند

نقش ویا  -پوزیشن  -اداره:
مدیر تخنیکی /مدیر مکتب
معاون مدیر /ویا—سوپر انتندد --در مکاتب میانی – مدل سکول--

دایرکتور و یا مدیر شعبه:
مدیر تخنیکی /مدیر مکتب دایرکتور
معاون مدیر /ویا—سوپر انتندد --در مکاتب میانی – مدل یکول--
ومدیر جانشستی تخنیکی
محافضه اصفال در انترنت --رفرنس ها
رفرنس ها ی قانونی--:
NM State Internet Usage Rule, Title 1, Chapter 12, Part 10
§22-2-21 NMSA 1978 NMAC 6.12.7.8

اعضای پالیسی نویس:
GB6 – Acceptable Employee Use of Technology
JI5 – Acceptable Student Use of Personal

گردانده ها و پاایسی نویسهای حاالت الکترونیکی
JI6 – Bullying Prevention
JI8 – Acceptable Student Use of Educational

تکنا لوجی

EH – Security of Digital Information

تصدیق فورم  -رفرانس--

NSBA/NEPN Classification: JICJ
Introduced: April 30, 2010
Approved: May 14, 2010
Reviewed: July 23, 2014
Revised: July 25, 2014
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اجازه نامه ء استفاده قابل قبول از نتورکهای انترنتی:
والدین:
ما والدین استفاده قابل قبول از نتورکهای انترنتی مکا تب البوکر کی را مطالعه کرده و قبول داریم
که برای تعلیم و تربیه است و از ان نباید نامشروع و غیرقانونی استفاده شود  .میدانیم که
مکا تب البوک قدرت ان را ندارد که تمامی سایت ها را در انترنت محفوض بسازد .ما مکا تب
البوک را مسعول نمی شماریم.
پس تصدیق میداریم و اجازه میدهیم تا طفل ما ازوسایل قابل قبول و نتورکهای انترنتی مکا تب
البوک کی استفاده کند.

اسم والدین ---------------------------------------------------------------
امضاء والدین ----------------------------------------------------------
تاریخ امضاء

---------------------------

شاگرد:
من از قوانین استفاده از نتورکهای انترنتی مکا تب البوکر کی با خبر استم و تصدیق می کنم که
از نتورکهای انترنتی مکا تب البوکر کی بخوبی استفاده کرده وبه کسی ضرر نرسانم و هم اگاه هستم
که استفاده غیر قانونی نکنم و زیرا این چنین اعمال جزا دارد وحتی ،شاید نظر به قوانین ایالتی وهم
فدرالی مجازات شوم.

امضائ شاگرد -----------------------------
تاریخ امضاء-
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