د لیرې زده کړې لپاره د ټیکنالوژي د پور کونکي ژمنتیا

()Pashto

اړتیا ده چې د ایلک ګرو یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ ( )EGUSDهغه زده کونکو ته د ټیکنالوژۍ تجهیزات توزیع کړي څوک چې په کور کې وسایلو ته محدود
السرسی لري یا هیڅ السرسی نلري .زموږ هدف دا دی چې ټول زده کونکي د ټیکنالوژۍ تجهیزاتو ته مساوي السرسی ولري ترڅو پدې موده کې چې ښوونځي تړلي
دي د لیرې زده کړې چوپړتیا شونې شي.
د ښوونځي د نورو پور اخیستي امالکو (درسي کتاب ،د کتابتون کتاب یا سپورتي تجهیزات) په څیر زده کونکو ته ورکړل شوي د ټیکنالوژۍ هرډول تجهیزات هم د
قانوني والدین/سرپرستانو او زده کونکي مسؤلیت دی چې په کور کې یې خوندي او مصؤن وساتي .که چیرې د  EGUSDلخوا ورکړل شوي وسایل قصدآ زیانمن شي
یا  EGUSDته بیرته ورنکړل شي ،نو د ترمیم یا پرځای یې د بلې وسیلې برابرولو د لګښت پوره کولو لپاره قانوني والدین/سرپرستان او زده کونکی مسؤل دي
چې د ښوونځي سایټ سره کار وکړي (.)AR 5125.2
د  EGUSDټیکنالوژۍ ټول تجهیزات باید بیرته د ښوونځي سایټ ته د غوښتنې پرمهال په ورته روغ وضعیت کې وسپارل شي.

مهرباني وکړئ الندې ورکړل شوي د مسؤالنه استعمال او پاملرنې الرښوونې په توجه سره وګورئ:

د  EGUSDد ټیکنالوژي تجهیزاتو مسؤلیت او پاملرنه
●
●
●
●
●
●
●
●
●

زده کونکي باید هغوی ته ورکړل شوي د  EGUSDټول وسایل د تفتیش لپاره د ښوونځي مدیر یا ښوونکي ته وښیئ.
زده کونکي باید د  EGUSDوسایلو کارولو پرمهال د نامناسب ارتباطاتو په اړه د ښوونځي مدیر یا ښوونکو ته راپور ورکړي.
زده کونکي باید د  EGUSDټول ورکړل شوي وسایل د فزیکي زیان نه وساتي ،ورباندې لیکل ،رسامي ونکړي ،سټیکرونه یا د  EGUSDپرته نور لیبلونه
ورباندې ونه لګوي.
زده کونکي باید هیڅکله هم په نه څارل کیدونکي ځایونو کې د ټیکنالوژي وسایل پرینږدي ترڅو زیانمن یا غال نشي.
زده کونکي باید تل د خپل کار/معلوماتو خوندي کولو لپاره د  EGUSDورکړل شوي وسایل الګ آوټ ،بند ،او خوندي کړي.
زده کونکي باید په هیڅ صورت د بل زده کونکي حسابونو ،دوسیو ،او/یا ډیټا ته د السرسي درلودو هڅه ونکړي.
زده کونکي باید په هیڅ صورت په وسیله کې د ولسوالۍ امنیت ،فلټرونو ،او/یا محافظتونو د ماتولو هڅه ونکړي.
د  EGUSDټیکنالوژۍ تجهیزاتو پاکولو لپاره زده کونکي باید یوازې پاکه ،وچه ،نرمه ټوټه وکاروي؛ هیڅ ډول نور پاکونکي یا مایعات مه کاروئ.
زده کونکي باید د  EGUSDورکړل شوي هیڅ وسایلو ته څیرمه مایعات کینږدي ترڅو د مایعاتو له امله د زیان مخنیوی وشي .که چیرې د  EGUSDکوم
ټیکنالوژي تجهیزات د مایعاتو زیانمن شوی وي ،په چارجر کې یې مه لګوئ یا مه یې چاالنوئ .د  EGUSDورکړل شوې وسیله بنده کړئ ،چارجر نه یې لیرې
کړئ ،او د الرښوونو ،تسلیمۍ ،ترمیم ،او د پورکونکي د سپارلو لپاره سمدالسه د ښوونځي سایټ سره اړیکه ونیسئ.

په کور کې د  EGUSDوسیلو کارولو لپاره د قانوني والدین/سرپرست مسؤلیت
●
●
●

د خپلو ماشومانو سره د هغه ارزښتونو او معیارونو په اړه وغږیږئ چې هغوی یې باید د انټرنیټ په استعمال کې تعقیب کړي ،لکه څنګه چې تاسې د ټولو
رسنیزو معلوماتي سرچینو په کارولو کې کوئ لکه تلویزیون ،تلیفونونه ،فلمونه ،او راډیو.
په منظم ډول د خپل ماشوم د وسیلې استعمال او د انټرنیټ فعالیت نظارت کړئ ترڅو ډاډ السته راوړئ چې یوازې مناسب او اړوند موادو ته السرسی لري.
ډاډ السته راوړئ چې ستاسې ماشوم د  EGUSDورکړل شوي وسایلو خوندیتوب او محافظت ساتنه کوي او په مسؤالنه ډول یې کاروي.

ناسم کار ،زیان ،ورکیدل او غالکیدل
●

●

د  EGUSDورکړل شوي وسایل چې سم کار نه کوي یا زیانمن شوي وي باید سمدالسه د مالتړ الندې ورکړل شوي شمیرې ته الرښوونو ،تسلیمۍ ،ترمیم ،او د
پورکونکي د سپارلو لپاره راپور ورکړل شي .د واردمخه موجود زیان یا خرابي (کوچني کریدل ،کوچني ټپونه) لپاره به زده کونکي او قانوني والدین/سرپرستان
ګرم ونه نیول شي.
د  EGUSDورکړل شوي وسایل که ورک شي یا غال شي باید سمدالسه الندې ورکړل شوې شمیرې ته راپور ورکړل شي .د وسایلو ورکیدل یا غالکیدل به د
ښوونځي کارمندانو ،زده کونکو ،او/یا والدین/سرپرستانو سره د لومړنیو خبرو پایله ولري .لدې وروسته السرسي ته د دوام په اړه پریکړه به بیا د انفرادي قضیې

په پام کې نیولو سره کیږي.

د زده کونکي د ټیکنالوژۍ تجهیزاتو مالتړ
که چیرې د  EGUSDټیکنالوژۍ ورکړل شوي وسایل سم کار نه کوي ،زیانمن شي ،ورک شي یا غال شي نو د الندې معلوماتو له الرې السرسی ومومئ.
د  EGUSDنصاب هرډول مالتړ او د زده کړې فرصتونو لپاره مهرباني وکړئ خپل د زده کونکي ښوونکي سره کار وکړئ.
● بریښنالیکstusupport@egusd.net :
● تلیفون( (916) 686-0245 :یادونه :دا د محدود مالتړ شمیره ده او تاسې کولی شئ د بیرته زنګ وهلو شمیرې سره غږیز پیغام پریږدئ).
د کروم بوک ( )Chromebookپه پور اخیستلو سره قانوني والدین/سرپرستان او زده کونکی د لیرې زده کړې لپاره د ټیکنالوژۍ پور کونکي ژمنتیا شرایطو سره
موافق دي او زده کونکي ته امتیاز ورکول کیږي چې په کور کې د  EGUSDورکړل شوي ټیکنالوژي وسایل وکاروي .د  EGUSDورکړل شوي ټول د ټیکنالوژي
تجهیزات د  EGUSDملکیت دی او ټول پور کونکي به د  EGUSDد والدین او زده کونکي جزوه کې موجود د انټرنیټ د تعلیمي استعمال تړون او ډیجیټل
ښاریتوب ،په ښوونه کې د ټیکنالوژي استعمال  ،AR 6162.7/BP 6162.7 -ښوونیز خدمات او سرچینې  ،BP 6162.1او د انټرنیټ تعلیمي استعمال لپاره
غوښتنلیک  AR 6162.7-تعقیبوي.

د لیرې زده کړې لپاره د سیلولر هاټسپاټ د پور کونکي ژمنتیا
د انټرنیټ السرسی
د  EGUSDورکړل ټیکنالوژۍ وسایلو السته راوړو وروسته ،زده کونکي اړ دي چې د  EGUSDټیکنالوژي تجهیزات د بریښنا سره ونښلوي .انټرنیټ ته د السرسي
لپاره د  EGUSDورکړل شوی کروم بوک باید د کور/عامه EGUSD/سیلولر هاټسپاټ بې سیم شبکې (عمومآ د وای-فای شبکې په نوم پیژندل کیږي) سره نښلول
شوی وي .د  EGUSDټول کروم بوک وسایل به د زده کونکي د مینځبانګې فلټر ولري ترڅو ډاډ شتون ولري چې د زده کونکي انټرنیټ ته السرسی د ایلک ګروو
یونیفایډ ښوونځي ولسوالۍ معیارونو سره په مطابقت کې دی .د ډیزاین له مخې ،کروم بوک د انټرنیټ سره نښلول کیدو ته اړتیا لري؛ په کور کې د شبکې سره اتصال
الزمي دی.
هغه کورنۍ چې واردمخه په کور کې انټرنیټ ته السرسی نلري ،موږ تاسې هڅوو چې په خپله سیمه کې د انټرنیټ برابرونکو سره اړیکه ونیسئ .مهرباني وکړئ د
ولسوالۍ ویب پاڼه کې د کورنیو لپاره د  EGUSDد انټرنیټ السرسي سرچینې وګورئ .د انټرنیټ برابرونکي خدمت کارولو ګټه دا ده چې په کور کې نورې شخصي
وسیلې به هم انټرنیټ ته السرسی ولري .د  EGUSDهاټسپاټ سره نورې شخصي وسیلې نشي وصل کیدی.

د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ
ولسوالۍ هغه زده کونکو ته محدود شمیر (د کورنۍ په سر یو) سیلولر هاټسپاټ وسیلې ورکوي چې په کور کې انټرنیټ ته السرسی نلري .یوازې د  EGUSDورکړل
شوي د کروم بوک وسیلې د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ سره وصلیدی شي .د  EGUSDهاټسپاټ سره نورې شخصي وسیلې نشي وصل کیدی .د  EGUSDسیلولر
هاټسپاټ یوه خپلواکه وسیله ده چې د سیلولر شبکې په موجودیت کې د انټرنیټ سره د زده کونکو نښلولو لپاره د سیلولر ډیټا شبکه کاروي .د دې وسیلې په قبلولو سره
تاسې تاییدوئ چې د خوندیتوب تنظیماتو کې یې بدلون نه راوړئ او د کارولو څرنګوالي مسؤلیت یې لرئ.
●

د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ کارولو نه مخکې ،ډاډ السته راوړئ چې بیټري یې بشپړه چارج
ده .د سیلولر هاټسپاټ بشپړ چارج کول عمومآ  5-3ساعتونه وخت نیسي .د خرابیدو مخنیوي
لپاره ،یوازې مایکرو یو.ایس.بي چارجر وکاروئ چې د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ سره یوځای
ورکړل شوی دی.

●

د ډیر ګرمیدو یا د ناسم فعالیت د مخنیوي لپاره د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ وسیله مستقیم یا
مخامخ لمر ته مه پریږدئ.
●

د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ چاالنولو لپاره ،په اړخ کې د پاور تڼۍ کښیکاږئ او د  3ثانیو
لپاره یې ونیسئ .کله چې د هاټسپاټ د بریښنا لړۍ بشپړه شي تاسې به په ډیسپلی کې د
 Welcomeټکی وونیئ.

●

د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ چاالنولو وروسته ،ستاسې د  EGUSDکروم بوک وسیله باید په
اتومات ډول د  EGUSD-Chromeشبکې سره وصل شي .که چیرې ستاسې کروم بوک وسیله په اتومات ډول د  EGUSDکروم شبکې سره وصل نشي ،نو
تاسې اړ یې د هاټسپاټ سره د وصلولو لپاره کروم بوک د  – EGUSDکروم وای – فای شبکې ته واړوئ .که تاسې د انتخاب په توګه د  – EGUSDکروم
شبکه نه وینئ ،مهرباني وکړئ کروم بوک (بند کړئ ،بیا یې بیرته چاالن کړئ) او/یا د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ چارج کړئ.

●

د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ کې د سکرین پورته کیڼ اړخ څنډه کې د سیګنل پنځه لیکې دي چې دا ستاسې د
شبکې د سیګنل قوت ښیې .د انټرنیټ موجودیت لپاره باید پورته کیڼ اړخ څنډه کې دغه لیکې شتون ولري .که
سیګنل ضعیف یې یا هیڅ لیکې نه ښیې ،تاسې اړ یې چې هاټسپاټ له فزیکي پلوه بل داسې موقعیت ته بدل کړئ
چې قوي سیګنل ولري.

یادونه :د یوې خونې نه بلې خونې ته یا د کور یوه اړخ نه بل اړخ ته وړل یې شاید د سیلولر ښه اتصال پایله ورکړي .په یاد ولرئ چې خښتې ،په دیوالونو کې
فلز ،نور بې سیم وسایل (د ماشومانو څارونکي ،د ګراج دروازې پرانیستونکي وغیره) ،د پخلنځي وسایل (مایکرو ویو ،یخچال وغیره) او/یا د وای – فای نورې
شبکې د انټرنیټ سره وصلیدو ستونزو المل کیدی شي.
●

د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ کې د سکرین پورته ښیې اړخ څنډه کې د بیټري نښه ده .که د سیلولر هاټسپاټ بیټري ضعیف شي نو د بیټرۍ نښې لیکې پړکیدل پیل
کوي؛ ډاډ السته راوړئ چې وسیله چارج کړئ .د تخریب مخنیوي او د ضمانت ردولو لپاره ،د وسیلې چارجولو لپاره یوازې مایکرو یو.ایس.بي چارجر وکاروئ
کوم چې د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ سره یوځای ورکړل شوی دی .د وای – فای سیګنل ورکولو لپاره د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ باید چارج ویاو چاالن
شوی وي.
●

خپل د ټولګي ټول کار بشپړولو وروسته ،ډاډ السته راوړئ چې د  EGUSDسیلولر هاټسپاټ بند کړئ .د هاټسپاټ د بریښنا تڼۍ هغه وخت پورې ونیسئ
چې تاسې د وسیلې د بندیدو پرمهال په سکرین کې د  Goodbyeټکي ووینئ.
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