تاییدیه امانتدهنده فناوری برای یادگیری از راه دور

()Farsi

الزم است ) Elk Grove Unified School District (EGUSDبرای دانشآموزانی که در منزل به این دستگاهها دسترسی محدودی دارند و یا دسترسی ندارند،
تجهیزات فناوری را توزیع کند .هدف ما اطمینان از دسترسی برابر همه دانشآموزان به تجهیزات فناوری به منظور ارائه آموزش از راه دور در مدت زمان تعطیلی
مدارس است.
همانند سایر تجهیزات امانت گرفته شده از مدرسه (کتاب درسی ،کتاب کتابخانه یا تجهیزات ورزشی) ،وظیفه والدین/سرپرستان قانونی و خود دانشآموز است که در
خانه از امنیت و ایمنی هرگونه تجهیزات فناوری که به دانشآموز تحویل داده میشود ،اطمینان حاصل کنند .اگر دستگاههای توزیع شده  EGUSDبه طور عمدی
آسیب دیده باشند و یا به  EGUSDبازگردانده نشوند ،والدین  /سرپرستان قانونی و دانشآموزان وظیفه دارند با مدرسه همکاری کنند تا هزینه تعمیر یا جایگزینی را
پرداخت کنند ).(AR 5125.2
تمام تجهیزات فناوری  EGUSDباید هنگام درخواست ،تحت همان شرایط کاری به محل مدرسه بازگردانده شوند.

لطفا دستورالعملهای مربوط به استفاده و مراقبتهای ذکر شده در زیر را با دقت بررسی کنید:

مسئولیت و مراقبت از تجهیزات فناوری EGUSD
●
●
●
●
●
●
●
●
●

دانشآموزان باید تمام دستگاههای توزیع شده  EGUSDرا برای بازرسی در اختیار مدیر مدرسه یا معلم قرار دهند.
دانشآموزان باید هرگونه برقراری ارتباط نامناسب هنگام استفاده از دستگاههای  EGUSDرا به مدیر مدرسه یا معلمان گزارش دهند.
دانشآموزان باید تمام دستگاههای توزیع شده  EGUSDرا در برابر هر گونه آسیب فیزیکی ،نوشتاری ،طراحی ،برچسب یا اتیکتهای غیر  EGUSDمصون
بدارند.
دانشآموزان نباید هرگز تجهیزات فناوری را در مناطق فاقد نظارت قرار دهند تا از آسیب دیدن یا سرقت دستگاه جلوگیری شود.
دانشآموزان همواره باید به منظور حفاظت از اطالعات/کار خود ،از سیستم خارج شوند ،آن را خاموش کنند و ایمنی دستگاههای توزیع شده  EGUSDرا حفظ
کنند.
دانشآموزان هرگز نباید تحت هیچ شرایطی سعی کنند که به حسابها ،فایلها و/یا دادههای دانشآموز دیگری دسترسی پیدا کنند.
دانشآموزان هرگز نباید امنیت  ،Districtفیلترها و/یا ابزارهای حفاظتی دستگاه را نقض کنند.
دانشآموزان باید تنها از یک پارچه تمیز ،خشک و نرم برای تمیز کردن تجهیزات تکنولوژی  EGUSDاستفاده کنند؛ استفاده از هیچ نوع پاککننده یا مایعاتی از
هر نوع مجاز نمیباشد.
به منظور جلوگیری از خسارت ناشی از ریختن مایع ،دانشآموزان نباید مایعات را در نزدیکی دستگاههای توزیع شده  EGUSDقرار دهند .اگر تجهیزات
فناوری  EGUSDبه دلیل ریختن مایع دچار آسیب شدند ،از اتصال آن به شارژر و یا روشن کردن دستگاه خودداری کنید .دستگاه توزیع شده  EGUSDرا
خاموش کنید ،شارژر را جدا کنید و برای دریافت راهنمایی ،تحویل ،تعمیر و بررسی امانت دهنده سریعا با مدرسه تماس بگیرید.

مسئولیت والدین  /سرپرستان حقوقی در قبال استفاده از دستگاههای  EGUSDدر خانه
●
●
●

همانند استفاده از سایر منابع اطالعاتی رسانهای مانند تلویزیون ،تلفن ،فیلم و رادیو ،با فرزندان خود در مورد ارزشها و معیارهایی که باید به هنگام استفاده از
اینترنت از آنهاپیروی کنند ،صحبت کنید.
به طور مرتب بر استفاده از دستگاه و فعالیت اینترنتی فرزند خود نظارت داشته باشید تا از دسترسی او به محتوای مناسب اطمینان حاصل کنید.
اطمینان حاصل کنید که فرزند شما امنیت و ایمنی دستگاههای اختصاص داده شده  EGUSDرا حفظ میکند و با رعایت مسئولیت پذیری از آنها استفاده میکند.

نقص ،آسیب دیدن ،گم شدن و سرقت
●
●

همه دستگاههای توزیع شده  EGUSDکه دچار نقص و یا خسارت شدهاند باید فورا از طریق شماره پشتیبانی درج شده در زیر گزارش شوند تا دریافت
دستورالعمل ،تحویل ،تعمیر و بررسی توسط امانت دهنده صورت گیرد .دانشآموزان و والدین /سرپرستان قانونی در قبال هرگونه خسارتی که از قبل موجود
باشد (خراشهای کوچک ،ضربات جزئی و غیره) ،مسئولیتی بر عهده نخواهند داشت.
به سرقت رفتن و یا گم شدن هرگونه دستگاههای توزیع شده  EGUSDباید بالفاصله به شماره زیر گزارش شود .گم شدن و یا به سرقت رفتن دستگاهها منجر به
مکالمه اولیه با کارکنان مدرسه ،دانشآموزان و /یا والدین /سرپرستان میشود .تعیین ادامه دسترسی پس از آن به صورت موردی صورت میگیرد.

پشتیبانی تجهیزات فناوری دانشآموز
در صورت وجود نقص ،آسیب دیدن ،گم شدن و یا به سرقت رفتن دستگاههای توزیع شده  ،EGUSDاز طریق اطالعات زیر تماس بگیرید.
برای دریافت هرگونه پشتیبانی در مورد برنامه درسی  EGUSDو یا فرصتهای یادگیری  ،لطفا با معلم دانشآموز خود همکاری کنید.
● ایمیلstusupport@egusd.net :
● تلفن( (916) 686-0245 :تذکر :این شماره پشتیبانی محدود میباشد و ممکن است نیاز باشد که پیام صوتی و شماره تماس مجدد خود را ارائه کنید).
با امانت گرفتن یک کرومبوک ،والدین/سرپرستان قانونی و دانشآموزان با شرایط این تاییدیه امانتدهنده فناوری برای یادگیری از راه دور موافقت میکنند و
دانشآموز از این امتیاز برخوردار میشود که از دستگاههای توزیع شده  EGUSDدر خانه استفاده کند .کلیه تجهیزات فناوری توزیع شده  EGUSDجزء اموال
 EGUSDمحسوب میشوند و تمام افراد امانتگیرنده از توافقنامه استفاده آموزشی از اینترنت و شهروندی دیجیتال مندرج در کتابچه راهنمای والدین و
دانشآموزان  ،EGUSDاستفاده از فناوری در آموزش ،AR 6162.7/BP 6162.7-خدمات و منابع آموزشی  ،BP 6162.1 -و درخواست استفاده آموزشی از
اینترنت  AR 6162.7 -پیروی میکنند.

تاییدیه امانتدهنده هاتاسپات سلولی برای یادگیری از راه دور
دسترسی به اینترنت
دانشآموزان پس از دریافت دستگاههای فناوری توزیع شده  ،EGUSDباید تمام تجهیزات فناوری  EGUSDرا به برق متصل کنند .برای دسترسی به اینترنت،
کرومبوک توزیع شده  EGUSDباید به یک شبکه بیسیم هاتاسپات سلولی / EGUSDعمومی /خانگی (که معموال تحت عنوان شبکه  Wi-Fiشناخته میشود) وصل
شود .کلیه کرومبوکهای  EGUSDاز فیلترینگ محتوای دانشآموزی برخوردار هستند تا اطمینان حاصل شود که دسترسی دانشآموزان به اینترنت از استانداردهای
 Elk Grove Unified School Districtپیروی میکند .به طور پیش فرض ،کرومبوکها نیازمند اتصال به اینترنت هستند؛ اتصال به اینترنت خانگی ضروری
میباشد.
در رابطه با خانوادههایی که در حال حاضر در خانه به اینترنت دسترسی ندارند ،ما از شما میخواهیم تا این موضوع را با ارائهدهندگان منطقه خود پیگیری کنید.
لطفا به فایل  EGUSDمربوط به منابع دسترسی به اینترنت برای خانوادهها در وبسایت  Districtمراجعه کنید .مزیت استفاده از ارائهدهنده اینترنت این است که
دستگاههای شخصی در خانه میتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند .دستگاههای شخصی قادر به اتصال به هاتاسپات  EGUSDنیستند.

هاتاسپات سلولی EGUSD
این  ،Districtتعداد محدودی از دستگاههای هاتاسپات سلولی را به دانشآموزانی (از هر خانواده یک نفر) ارائه میدهد که در خانه به اینترنت دسترسی ندارند .تنها
کرومبوکهای توزیع شده  EGUSDقادر هستند به هاتاسپات سلولی  EGUSDمتصل شوند .دستگاههای شخصی قادر به اتصال به هاتاسپات  EGUSDنیستند.
هاتاسپات سلولی  ،EGUSDیک دستگاه مستقل است که از شبکه داده سلولی استفاده میکند تا دانشآموزان را قادر سازد در هر جایی که یک شبکه سلولی در
دسترس باشد ،به اینترنت متصل شوند .با قبول این دستگاه ،شما موافقت میکنید که تنظیمات امنیتی را زیر پا نگذارید و مسئولیت شیوه استفاده از آن را بر عهده
میگیرید.
●

قبل از استفاده از هاتاسپات سلولی ،EGUSDاز شارژ کامل باتری اطمینان حاصل کنید .شارژ
کامل هاتاسپات سلولی به طور معمول  5-3ساعت طول میکشد .برای جلوگیری از
آسیب،دستگاه را فقط با استفادهاز شارژر  Micro USBکه همراه با هاتاسپات سلولی
 EGUSDارائه شده است ،شارژ کنید.

●

برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد یا درست کار نکردن دستگاه ،هاتاسپات سلولی
 EGUSDرا در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار ندهید.

●

برای روشن کردن هاتاسپات سلولی  ،EGUSDدکمه پاور کنار دستگاه را به مدت  3ثانیه فشار
دهید و نگه دارید .پس از اتمام توالی خاموش و روشن شدن هاتاسپات ،کلمه ” “Welcomeرا
در صفحه نمایشگر مشاهده خواهید کرد.

●

پس از روشن کردن هاتاسپات سلولی  ،EGUSDکرومبوک  EGUSDشما باید به طور
خودکار به  EGUSD-Chromeمتصل شود .اگر کرومبوک شما به طور خودکار به شبکه  EGUSD-Chromeوصل نمیشود ،برای اتصال به هاتاسپات،
باید کرومبوک را به شبکه  Wi-Fi EGUSD-Chromeتغییر دهید .اگر شبکه  EGUSD-Chromeرا به عنوان یکی از گزینهها مشاهده نمیکنید ،لطفا چرخه
پاور کرومبوک (خاموش کردن ،سپس روشن کردن) و /یا شارژ هاتاسپات سلولی  EGUSDرا انجام دهید.

●

در هاتاسپات سلولی  EGUSDدر گوشه سمت چپ باالی صفحه ،پنج نوار سیگنال روشن وجود دارد که قدرت
سیگنال شبکه شما را نشان میدهد .برای نمایش اتصال به اینترنت ،باید در گوشه سمت چپ باال نوارهایی وجود
داشته باشد .اگر قدرت سیگنال کم باشد و یا هیچ نواری نشان داده نشده باشد ،الزم است که هاتاسپات را به
صورت فیزیکی به محلی منتقل کنید که دارای سیگنال قویتری باشد.

تذکر :جابجایی از یک اتاق به اتاق دیگر یا انتقال از یک طرف خانه به اتاق دیگر ممکن است منجر به اتصال سلولی بهتری شود .به خاطر داشته باشید که
آجرها ،فلز موجود در دیوارها ،سایر وسایل بیسیم (مانیتور کودک ،بازکننده درهای گاراژ و غیره) ،وسایل آشپزخانه (مایکروویو ،یخچال و غیره) و /یا سایر
شبکههای  Wi-Fiممکن است باعث مشکالتی در اتصال به اینترنت شوند.
●

در هاتاسپات سلولی  EGUSDدر گوشه باالی سمت راست صفحه نمایشگر ،نماد باتری قرار دارد .اگر باتری هاتاسپات خالی شود ،عالمت باتری شروع به
چشمک زدن میکند؛ اطمینان حاصل کنید که دستگاه را شارژ میکنید .برای جلوگیری از ایجاد آسیب و باطل شدن ضمانت ،دستگاه را فقط با استفاده از شارژر
 Micro USBکه همراه با هاتاسپات سلولی  EGUSDارائه شده است ،شارژ کنید .هاتاسپات سلولی  EGUSDبه منظور ارائه سیگنال  Wi-Fiباید شارژ
و روشن شود.

●

پس از اتمام تمام کارهای کالسی خود ،مطمئن شوید که هاتاسپات سلولی  EGUSDرا خاموش کردهاید .دکمه پاور هاتاسپات را آنقدر نگه دارید تا دستگاه
خاموش شود و کلمه ” “Goodbyeرا روی صفحه مشاهده کنید.
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