ﻗرارداد ﻗﺎﺑل ﺗﻧطﯾم دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣواردی ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺧﺎطر ﺳﭘرد...
وﻗﺗﯽ ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ای ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﻗدﻣﮭﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﺻﺣﺑت ﺑﺎ
او درﺑﺎره ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده از آن در ﻣﻧزل اﺳت .از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﮐﮫ در زﯾر اﻣده اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﻗدم
ﺑر ﻣﯾدارﯾد .ﺳﭘس از ﻓرم ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑرای ﻣﺷﺧص ﮐردن آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﯾن ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫ اﻧﺗظﺎر ﺧواھﯾد داﺷت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﮐﺟﺎ ،ﮐﯽ ،و ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت؟
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﺟﺎ راﺣﺗﯾد ﮐﮫ ﻓرزﻧدﺗﺎن از دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .آﯾﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﻓﺿﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد اﺗﺎق ﻧﺷﯾﻣن ﯾﺎ اﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد؟
آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧواب ﺧود ﯾﺎ دﺳﺗﺷوﯾﯽ ﺑﺑرﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﺳر ﻣﯾز ﺷﺎم از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد؟
ﺗﮑﻧوﻟژی ،رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ،و
درﻣورد ﻣﻌﻧﯽ "ﺗﻌﺎدل" در ﮔذراﻧدن وﻗت ﺑرای
ِ
ﺳﺎﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﺑد .ﭼﮫ ﻗدم ھﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺗﻌﺎدل
درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻرف اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﯾﺷود ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺻرف ﮐﺎرھﺎ و ارﺗﺑﺎطﺎت رو در رو ﻣﯾﺷود ﺑر ﻣﯾدارد؟ آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔرد ﻣﯾز ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﯾد را ﺑﮫ ﻣﺣدوده دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣﻣﻧوع ﺗﺑدﯾل ﮐﻧﯾد ،ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از اﻋﺿﺎء ﺧﺎﻧواده )ﺣﺗﯽ ﺑزرﮔﺗر ھﺎ(
اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ﺗﺑﻠت؛ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ
ﻣﯾﺧواھﯾد زﻣﺎن ﻣﻧﻊ اﺳﺗﻔﺎده از دﺗﺳﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻗرار دھﯾد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ
دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺧﺎﻣوش ﺷود؟

ﺑرررﺳﯽ
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﺑﻌﻧوان واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ،ﺑﺧﺷﯽ از وظﯾﻔﮫ ﺷﻣﺎ
راھﻧﻣﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .راھﮭﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻧﮕﮫ داﺷﺗن راﺑطﮫ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و
ﻣﻔﯾد ﺑﺎ ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن درﺑﺎره دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑوﺟود اورﯾد.
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﭼطور دﺳﺗﮕﺎه را زﯾر ﻧظر ﺧواھﯾد داﺷت .آﯾﺎ ﻣﯾﺧواھﯾد
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓرزﻧدﺗﺎن را زﯾر ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد؟ آﮔرﭼﻧﯾن اﺳت ،ﭼطور؟
آﯾﺎ از ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻣﯾﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ،ﺗﮑﺳت ،و
 IMsﭘﯾﻐﺎم ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ دو ﻧﻔره دھد؟ آﯾﺎ ﻟﯾﺳت ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط
ﺟﺳﺗﺟوﮔردﯾده ﺷده را ﮐﮫ ھر از ﮔﺎھﯽ )ﻗﺎﺑل ﺣذف ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد( ﻣرور
ﺧواھﯾد ﮐرد؟
ﺑﺎ ﻓرزﻧدﺗﺎن درﺑﺎره اﻧواع اﺑزار اﻻﻟﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﻧد ﮐرد و
ﺣﺳﺎب اﻧﻼﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﺧواھﻧد داﺷت ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .از آﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾد
اﺑزاری را ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧﻧد را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد .ﭼطور
ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﻧد؟ ﭼﮫ ﭼﯾزی درﻣوردﺷﺎن ﺟﺎﻟب اﺳت؟ ﭼطور اﯾن اﺑزارھﺎ در
اﻣوزش آﻧﮭﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد؟

ﺗﻧظﯾم ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﺑﺎ ھم درﺳت ﮐردن ﯾﮏ رﻣز ﻋﺑور ﻗوی را ﺗﻣرﯾن ﮐﻧﯾد .ﺣد اﻗل از 8
ﮐﺎراﮐﺗر ) ﺗرﮐﯾب ﺣروف ،ﺷﻣﺎره ،و ﻋﻼﻣﺗﮭﺎ( اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و از ﺑﮑﺎر
ﺑردن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎﻣﮭﺎ ،ادرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ،و ﻏﯾره اﺟﺗﻧﺎب
ﮐﻧﯾد .ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد از ﻓرزﻧدﺗﺎن ﺑﺧواھﯾد ﻧﺎم ﮐﺎرﺑر  usernameو
رﻣز ﻋﺑور  passwordرا ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧد و اطﻼﻋﺎت را درﻣﺣﻠﯽ اﻣن
ﻧﮕﺎه دارﯾد.

ﻣﻘررات ﻣوارد ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ را ﻣرور ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم آن
ﺑﭘردازﯾد .ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ﻣﯾداﻧﻧد ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎ ﭼﮫ ﻧوع اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ و ﺧﺻوﺻﯽ را ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﻣﻊ اوری ﮐﻧﻧد .ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﭼﮫ
در ﺻورت داﺷﺗن ﺣﺿﺎر ھﻣﮕﻠﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺻوﺻﯽ ،ھﻣﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﭼﮫ ﮐﮫ
اﻧﻼﯾن ﭘﺳت ﻣﯾﺷود راﺣت ھﺳﺗﯾد.

ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮫ داری
ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود درﺑﺎره دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد اﯾن دﺳﺗﮕﺎه
ﺑﺎ ارزش اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺑﺧوﺑﯽ از آن ﻣراﻗﺑت ﺷود .اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎﺳت ﻧﮫ ﺑرای دوﺳت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر داﻧش اﻣوزان ھرﮔز
ﻧﺑﺎﯾد دﺳﺗﮕﺎه را در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدون ﻣراﻗب ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ
ﺷود .ﻧﺑﺎﯾد از دﺳﺗﮕﺎه در ﻧزدﯾﮑﯽ آب ،ﻣواد ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧزل
ﻣﺻرف ﻣﯾﺷود ،ﻏذا ﯾﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﻣﻧزل
ﺣﻣل ﺷود ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﺑﺎﺷد .ھر روز ﻗﺑل از اوردن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺷد.
رﺋوس ﻣطﺎﻟب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﺎﻣل ﻣﺳﺋوﻟﯾت:
ﺗﻌﻣﯾر :دﺳﺗﮕﺎه را ﺑرای ﺗﻌﻣﯾر ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎه ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺑرﯾد .دﺳﺗﮕﺎه ﺗوﺳط
 FCPSدارای ﺿﻣﺎﻧت ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ دﺳﺗﮕﺎه
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎء ﺗﯾم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣوﯾل دھد.
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻌﻣﯾر ﺧواھد ﺷد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕر در اﺳرع
وﻗت درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد.
ﮔم ﮐردن/دزدﯾده ﺷدن :اﮔر دﺳﺗﮕﺎه ﻓزرﻧد ﺷﻣﺎ دزدﯾده ﺷود ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت
ﺗﮑﻧوﻟژی ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﻠﯾس اطﻼع دھﯾد .ﺗﯾم ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ِ
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در طﯽ روز ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ ﻣطﻠﻊ ﮔردد .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در اﺳرع
وﻗت ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕر درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﮐرد.

رﺋوس ﻣطﺎﻟب در ﻣورد ﻣﺳﺋوﻟﯾت در رواﺑط
ﺑﺎ ﻓرزﻧد ﺧود درﺑﺎره رﺋوس ﻣطﺎﻟب ﻣﺳﺋوﻟﯾت در رواﺑط ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
ﻣورد اﺣﺗرام واﻗﻊ ﺷدن ﯾﺎ اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗن در اﯾﻧﺗرﻧت ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت؟
ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯾﻣﺎﻧد؟ از اﯾن ﻣطﻠب ﺑرای ﺑﺣث درﻣورد ﻗﻠدری ھﺎی
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ،ﻣﺳﺎﺋل ﺧﺻوﺻﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﭘﺳﺗﮭﺎی اﻧﻼﯾن اﻧﮭﺎ
ﻣﯾﺗواﻧد در آﺑرو ،ﺑﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدن ﺷﺧﺻﯾت و ﻓرﺻﺗﮭﺎی آﯾﻧده ﺑرای
اﺳﺗﺧدام ﺷدن ،ﮐﺎﻟﺞ و رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار ﺑﺎﺷد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﺧود در ﻓﮭم ﻣﻘررات ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط  FCPSﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ در اﺳﺗﻔﺎده
ﺻﺣﯾﺢ ﭼﯾﺳت؟ ﭼطور ﺷﻣﺎ ﻣﻘرراﺗﯽ اﯾﻧﭼﻧﯾن را در ﻣﻧزل ﺑﮑﺎرﺧواھﯾد
ﮔرﻓت؟

درﺑﺎره اھﻣﯾت ﻋدم اﺷﺗراک رﻣز ﻋﺑور ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،و ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﮕﯾرﯾد آﯾﺎ واﻟدﯾن ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎ از اﯾن ﻗﺎﻧون ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﻧﯾت ﺑر اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﻠﻣﮫ رﻣز ﻋﺑور ﺧود را ﺧود ﺑﺳﺎزﻧد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ
ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در ﯾﮏ ﭘﺎﮐت درﺑﺳﺗﮫ ﺑرای واﻟدﯾن ﺑرای ﻣواﻗﻊ اﺿطراری ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس ﺑﺎﺷﻧد.

اﻗﺘﺒﺎس و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺢ،
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ﻗرارداد ﻣﺎ

اﯾن ﻗرارداد ﺧﻼﺻﮫ ای از اﻧﺗظﺎرات ﺧﺎﻧواده ﻣن ﺑرای طرز اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ﻣن در ﻣﻧزل ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﺎ در اﻧﭼﮫ ﮐﮫ در زﯾر آﻣده ﺑﺎ ھم ﺗواﻓق ﮐردﯾم:

ﮐﺟﺎ ،ﮐﯽ ،و ﺑرای ﭼﮫ ﻣدت

ﻣﺎ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﻣﯾﺗوان از دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﻣﻧزل ﺑطور ﺻﺣﯾﺢ و درﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐردﯾم:

ﺑرررﺳﯽ
ﻣﺎ ،ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده،در ﻣورد ھﻣﮑﺎری در طرز اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه و اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﭼﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐردﯾم:

ﺗﻧظﯾم ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻧوع ﺣﺳﺎب اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣن ﺧواھم داﺷت و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطورﻣﯾﺗواﻧم از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧم ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐردﯾم:

ﻣراﻗﺑت و ﻧﮕﮫ داری
ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻧﮑﮫ ﻣراﻗﺑت ﺧوب از دﺳﺗﮕﺎه در ﻣﻧزل ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت ،و اﯾﻧﮑﮫ در ﺻورت از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدن ،دزدﯾده ﺷدن ،ﯾﺎ ﮔم ﺷدن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯾﺎﻓﺗد ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم.
ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐردﯾم:

رﺋوس ﻣطﺎﻟب در ﻣورد ﻣﺳﺋوﻟﯾت در رواﺑط
ﻣﺎ در ﺑﺎره راھﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓراد در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧم ،اﯾﻧﮑﮫ رواﺑط اﻣن ،ﻣﺳﺋوﻻﻧﮫ ،و ﻣﺣﺗرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﺳت ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم .ﻣﺎ ﻣواﻓﻘت ﮐردﯾم:

___________________________________ x

___________________________________ x

اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻦ

اﻗﺘﺒﺎس و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺢ،

اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻦ
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