
 برنامج أوكالند للكبار والتعلیم المھني
 دائرة مدارس أوكالند الموحدة 

 اتفاقیة االستخدام المقبول واتفاقیة الموافقة
واد ول إلى برنامج التعلم والتعلیم المھني للبالغین / أوكالند ، والشبكات ، والتكنولوجیا لألغراض التعلیمیة. یُنصح الطالب بأن بعض المیسعدنا أن نقدم لطالبنا إمكانیة الوص

 / OACE ال یمكن لـ ص.التي یمكن الوصول إلیھا عبر اإلنترنت قد تحتوي على عناصر غیر قانونیة أو تشھیریة أو غیر دقیقة أو یحتمل أن تكون مسیئة لبعض األشخا
District ضمان أن برنامج التصفیة سیحظر في جمیع الحاالت بنجاح الوصول إلى جمیع المواد غیر المالئمة. 

یجب المنطقة ،  للوصول إلى اإلنترنت ، وأي خزانة رقمیة عبر اإلنترنت أو حسابات تخزین الشبكة ، والبرید اإللكتروني ، وأي تقنیات إلكترونیة أخرى في
 لى جمیع الطالب توقیع ھذا النموذج وإعادتھ إلى المدرسة.ع

ستخدام العام. یرجى قراءة سیاسة  یعد الوصول إلى تقنیة المقاطعة امتیاًزا ولیس حقًا. تعد الشبكة اإللكترونیة للمنطقة جزًءا من المنھج الدراسي ولیست منتدى عاًما لال 
 دلیل الوالدین. قد تؤدي االنتھاكات إلى إجراءات تأدیبیة. یمكن أن تشمل االنتھاكات ما یلي: ولوائح االستخدام المقبول للتكنولوجیا بعنایة في

 
 إرسال أو عرض صور أو رسومات مسیئة. •
 استخدام لغة فاحشة. •
 مضایقة أو إھانة أو تھدید أو إساءة استخدام مستخدمي الشبكة اآلخرین. •
 انتھاك قوانین حقوق النشر. •
 مستخدم آخر.استخدام حساب وكلمة مرور  •
 إتالف أجھزة الكمبیوتر أو الملفات الشخصیة أو ملفات الشبكة. •
 التعدي على الملفات الخاصة بمستخدم آخر. •
 محاولة التحایل على أمان الشبكة. •
 .ألغراض تجاریة أو مكاسب مالیة فردیة OUSD-Netاستخدام  •

 
شرھا عند استخدام البرید ما لم یُطلب من موظفي المدرسة غیر ذلك ، ال یجوز للطالب الكشف عن معلومات التعریف الشخصیة عن أنفسھم أو اآلخرین أو استخدامھا أو ن

ب أو عنوانھ أو رقم ھاتفھ أو رقم الضمان اإللكتروني أو غرف الدردشة أو غیر ذلك من أشكال االتصال اإللكتروني المباشر. تتضمن المعلومات الشخصیة اسم الطال
 االجتماعي أو معلومات أخرى یمكن التعرف علیھا بشكل فردي 

وأوافق على االلتزام بشروطھا. أفھم أن شبكة الكمبیوتر / أجھزة   OACE / OUSDمن خالل التوقیع على ھذه االتفاقیة ، أنا أقر بأنني قرأت سیاسة االستخدام المقبول لـ 
 .یجب استخدامھا فقط لألغراض التعلیمیة وأنھ ال یوجد توقع للخصوصیة فیما یتعلق باستخدام نفس الكمبیوتر

 
 الطالب موافقة

ین إلكترونیة (بما في ذلك البرید أفھم أن استخدام الكمبیوتر الخاص بي ، واستخدام التقنیات األخرى أثناء وجودك في المدرسة أو متصلة بالمنطقة ، وأي أنظمة اتصال وتخز
 / یحق للمنطقة مراقبة نشاطي. OACEمجلدات الطالب ، والخزانات الرقمیة ، ومواقع الصف / الطالب) لیست خاصة وأن اإللكتروني و

لسیاسة أو / المقاطعة للطالب واللوائح اإلداریة وأوافق على االلتزام باتفاقیة االستخدام المقبول للتكنولوجیا. أدرك أن انتھاك ا OACEلقد قرأت سیاسة مجلس استخدام تقنیة 
 اللوائح قد یؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة ، بما في ذلك فقدان امتیازات التكنولوجیا أو التعلیق أو الطرد أو اتخاذ إجراء قانوني. 

 
    التاریخ  توقیع الطالب

 
 

 ةفقالموا
ة ، وبالنظر إلى إمكانیة لقد قرأت سیاسة ولوائح االستخدام المقبول للتكنولوجیا في المقاطعة. في مقابل امتیاز استخدام نظام االتصاالت اإللكترونیة للمنطق

فإنني أخلي بموجبھ برنامج أوكالند للتعلیم المھني للبالغین / منطقة مدارس أوكالند الموحدة ، ومشغلیھا ، وموظفیھا ، أو  الوصول إلى الشبكات العامة ، 
نظام ، أو عدم القدرة على استخدامھ ، بما في ذلك ، على وكالئھا وأي المؤسسات التي تنتمي إلیھا من أي وجمیع المطالبات واألضرار الناشئة عن استخدام ال

 واللوائح اإلداریة.  OACE's / Districtسبیل المثال ال الحصر ، أنواع الضرر المحددة في سیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیا / 
   : لتاریخا   التوقیع

 
 

  / / : خ المیالدتاری : اسم الطالب
School:  Oakland Adult and Career Education                                            ة الدراسیةالسن:  

  
 العنوان 

: زلف المناتھ   

  :  و المحمولھاتف العمل ا 
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