FARSI

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑول ﻣﺳؤﻟﯾت داﻧش آﻣوز ﺟﮭت ﻗرض دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
و ﻗرارداد اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﻧزل
واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن و داﻧش آﻣوز ﺑﺎ ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در زﯾر آﻣده اﺳت ﻣواﻓﻘت دارﻧد:
 .1واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن و داﻧش آﻣوز ﻣﻘررات ﺣﻘوق و ﻣﺳؤﻟﯾﺗﮭﺎی داﻧش آﻣوزو ﻣﻘررات ﺗﺎﯾﯾد ﺷده دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﻣدارس ﻋﻣوﻣﯽ
ﮐﺎﻧﺗﯽ ﻓﯾرﻓﮑس و راھﻧﻣﺎی ﮐﺎرﺑرد ﻣﺳﺋوﻟﯾت را ﻣرور ﮐرده و ﻣﯾﭘذﯾرﻧد .اﯾن ﻣدارک ﺑﻣﻧظوراﺳﺗﻔﺎده و ﻣراﻗﺑت از دﺳﺗﮕﺎه
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﻧش آﻣوز در ﻣدرﺳﮫ و ﺧﺎرج از ﻣدرﺳﮫ ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
 .2اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺧﺗص اﺳﺗﻔﺎده ﺑوﺳﯾﻠﮫ داﻧش آﻣوزی اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﻗرارداد ﻧﺎﻣﺑرده ﺷده اﺳت.
 .3دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت از طرﯾق دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﻧش آﻣوز ﺑرای ھدﻓﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺧواھد ﺑود ﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ و ﯾﺎ
اﺳﺗﺧدام.
 FCPS .4اﯾن ﺣق را دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺻب ﻧرم اﻓزارھﺎی ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ و اﯾﻣﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯾﮑﻧد ﭼﮫ ﻧوع اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرارﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در روز از دﺳﺗﮕﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﺷده و ﻓﮭرﺳت وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺂﻧﮭﺎ رﺟوع ﺷده اﺳت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
 FCPS .5اﯾن ﺣق را دارد در ھر زﻣﺎن دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﻧش آﻣوز را ﭘس ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺣﺗوﯾﺎت آﻧرا ازﺟﻣﻠﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در آن ذﺧﯾره ﺷده و ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑوده اﺳت را ﻣرورﮐﻧد.
 .6اﺳﺗﻔﺎده از ﻣطﺎﻟب ﻏﯾرﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ) FCPSاز ﺟﻣﻠﮫ داﻧﻠود ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری ﯾﺎ ﻣوزﯾﮏ ﺷﺧﺻﯽ،
ﯾﺎ ﻧﺻب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ( ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 .7زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﻧش آﻣوز ﭘس داده ﻣﯾﺷود ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ داﻧش آﻣوز ﻣﻣﮑن اﺳت در دﺳﺗﮕﺎه ذﺧﯾره ﮐرده ﺑﺎﺷد
دﯾﮕرﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﺧواھد ﺑود.
 .8دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﻧش آﻣوز ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﯾﻠﺗرﯾﻧﮓ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﺟﮭت ﻣﺣدودﯾت اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺗرﺳﯽ داﻧش
آﻣوزان ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺗﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺑوده و زﯾﺎن آور ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺳؤل ﻧظﺎرت ﺑر
ﻧﺣوه اﺳﺗﻔﺎده ﻓرزﻧدﺷﺎن از دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
 .9ﺑﺎ درﺧواﺳت ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳؤﻟﯾن ﻣدرﺳﮫ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﻧش آﻣوز و ﺳﺎﯾر ﻟوازم ﻣرﺑوطﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺣوﯾل داده
ﺧواھد ﺷد.
 .10واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن و /ﯾﺎ داﻧش آﻣوز ﻣﺳؤﻟﯾت ﮐﺎﻣل ﺑرای دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﻗﺑول ﻣﯾﮑﻧﻧد .واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣواﻓﻘت ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﮐﮫ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﻌﻠت ﻏﻔﻠت ﯾﺎ ﺧﻼﻓﮑﺎری داﻧش آﻣوز ﺻدﻣﮫ ای ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه وارد ﺷود ﺑدون درﻧظرﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ درﭼﮫ ﺟﺎﺋﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده
ﺑﺎﺷد ﺧﺳﺎرات وارده را ﺟﺑران ﺧواھﻧد ﮐرد.
 .11واﻟدﯾن  /ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ھزﯾﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ

)ﻧﺎم ﻣدرﺳﮫ را ﺑﻧوﯾﺳﯾد(

ﺟﮭت

ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ داﻧش آﻣوز ،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﮔم ﺷده ،دزدﯾده ﺷده ﯾﺎ ﺻدﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﭘرداﺧت ﺧواھﻧد ﮐرد .اﯾن
ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾش از ﻗﯾﻣت اﺻﻠﯽ دﺳﺗﮕﺎه و ﻟوازم ﻣرﺑوطﮫ ﻧﺧواھد ﺑود .درﺻورت ﮔم ﺷدن ،دزدﯾده ﺷدن ﯾﺎ ﺻدﻣﮫ دﯾدن دﺳﺗﮕﺎه،
واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣواﻓﻘت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﮭت اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن آن اﻧﺟﺎم ﺷود ،ظرف ﭘﻧﺞ
روزﮐﺎری ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﮔم ﯾﺎ دزدﯾده ﺷود و ھزﯾﻧﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﺣل اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺎ ﻣﺷﺎور داﻧش آﻣوز ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد.
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ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ و ﺗﻌوﯾض درﺳﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯽ
ﻟطﻔﺎ اﯾن ﻓرم را در ﺻورﯾﺗﮑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯽ داﻧش آﻣوز ﺑﺟﺎی دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ از طرف  FCPSاراﺋﮫ ﻣﯾﮕردد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت را اﻣﺿﺎء و ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧظر درﺑﺎره دﺳﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در زﯾر آﻣده اﺳت را ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد:
 .1ھر داﻧش آﻣوز ﻏﺎﻟﺑﺎ و ﻣﮑررا ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ دروس و ﻣطﺎﻟب درﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﯾﺎز دارد .در
ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ در ﻣﺣﯾط  ،FCPSدﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت دارای ﺻﻔﺣﮫ
ﮐﻠﯾد ﺑﺎﺷد و ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻧرم اﻓزار  Google Appﻣﺧﺻوص آﻣوزش و  Microsoft Officeﺑﺎﺷد .ﺗﻠﻔن ھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﺑرای
اﯾن ﻣﻧظور ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
 .2ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﻌﺿﯽ از ﻧرم اﻓزار ھﺎی آﻣوزﺷﯽ  FCPSﺑرای دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ دارای ﻣﺟوز
ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
.3

ﮔروه ﻓﻧﯽ ﻣدرﺳﮫ ﺑرای دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

.4

دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ  Wi-Fiﻣدرﺳﮫ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد.

ﻓرزﻧد ﻣن از دﺳﺗﮕﺎه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺟﺎی دﺳﺗﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط  FCPSﻓراھم ﻣﯾﮕردد اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﮐرد.

ﻧﺎم وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت

ﻧﺎم داﻧش اﻣوز
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧش آﻣوز__________

اﻣﺿﺎء واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳﺗﺎن /ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎء داﻧش اﻣوز  /ﺗﺎرﯾﺦ

