
2016-17 Student Acceptable Use of Technology Consent Form / Cambodian 

សង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡិនដ ៍(OUSD) 

បែែែទសដ ពីកីា យល់ព្ពម នងិកា ព្ពមរព្ពៀងគ្នា  រលើកា រព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទសបដលអាចទទលួយកាន 
 

រយើងខ្ញ ុំ កីរាយកាញងកា ផ្ដល់រអាយកូនសិសសននរយើង នវូសិទធិរព្ែើព្ាស់កុំពយួទ័  ែណ្ដដ ញ និងរព្រឿងែរចេករទស ែសស់ង្កា ត់ សុំរាែ់រគ្នលែុំណងននកា អែ់ ។ំ មាតាែតិា ព្ពម 

ទុំងកូនសិសស ព្តូវានជុំរាែជូនរអាយានដងឹជាមុនថា ឯកសា ខលះៗ បដលពកួររអាចទទួលានតាម យៈអុនិធណឺិត អាចមានអតថែទខសុចាែ់ បដលរធវើរអាយខូចរក ដ៍ 

រ ម្ ះ បដលមិនពិត ឬបដលអាចរធវើរអាយមនសុសមយួចុំននួទស់ចិតដ។ សង្កា ត់មិនអាចធានាថា កមមវធិីរព្រះអតថែទ អាចនឹងទែ់សាា ត់ានទុំងអស់ នវូឯកសា បដលមាន 

លកខណៈមនិព្តឹមព្តូវរនាះរទ។  

 

រដើមបរីអាយអាចមានសទិធចិលូរព្ែើព្ាសអ់ុនិធណឺតិ រណនមីានរសាឌជីថីលរលើែណ្ដដ ញ ឬរណនផី្ទញកឯកសា តាមែណ្ដដ ញ នងិអុបីមល រ ើយនងិរព្រឿងែរចេករទសរអឡចិព្តនូកិ 

ណ្ដមយួរផ្សងៗរទៀត ែសស់ង្កា តា់នរនាះ កនូសសិស ព្ពមទុំង មាតាែតិា/អាកអាណ្ដពាាល ទុំងអស ់ព្តវូបតចះុ តថរល រ  ចួែជូនូនបែែែទរនះមកកានទ់សីាលារ ៀនវញិ។ 

 

កា អាចរព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទស ែស់សង្កា ត់ រជឺាឯកសិទធិ ពុុំបមនជាសិទធិរទ។ ែណ្ដដ ញរអឡិចព្តូនិច ែសស់ង្កា ត់ រជឺាបផ្ាកននកមមវធិីសកិា រ ើយពុុំបមនជាជារវទិកាសាធា 

 ណៈមយួសុំរាែក់ា រព្ែើព្ាសជ់ាទូរៅរទ។ សូមអានរោយយកចិតដទុកោក់ រលើកា រព្ែើព្ាស់ចាែ់ព្ែតិែតដិ នងិែទែជូញតដិរលើកា រព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទស បដលអាចទទួល 

យកាន បដលមានោក់ជូនរៅកាញងរសៀវរគមរទញរទសកស៍ុំរាែ់មាតាែិតននសង្កា ត់ OUSD។  កា ែុំពានរលើចាែ់ អាចទទួល ងនូវកា ោក់វនិយ័។ ែទែុំពាននានា អាច មួមាន៖ 

 

 កា ែជូនូន ឬកា ោកត់ាុំង ែូព ព ឬរុំន ូព្កាែ វកិបដលរធវើរអាយទសច់តិដ។  

 កា ោកព់្ែកាស ់ឬរព្ែើព សាអាសព សព្គ្នម។  

 កា រុំបត កុរនួររ កា រធវើាែរអាយររអាមា៉ា សម់ខុ កា រុំរាមកុំប ង ឬកា រធវើាែដលអ់ាករព្ែើព្ាសែ់ណ្ដដ ញ។  

 កា ែុំពានរលើចាែស់ទិធចិមលង។  

 កា រព្ែើរណន ីនងិរលខសមាា ត ់ែសអ់ាករព្ែើព្ាស។់  

 កា រធវើរអាយខចូ រតឯកសា កុំពយទូ ័ ឯកសា ផ្ទទ លខ់លួន ឬឯកសា ែណ្ដដ ញ។  

 កា រែើករមើលឯកសា ឯកជន ែសអ់ាករព្ែើព្ាសម់ាា ករ់ទៀត រោយគ្នម នកា អនញុ្ញញ ត។  

 កា ពាយាមររចវាងពសីនដសិខុែណ្ដដ ញ។ 

 ‹កា សមលញតរធវើាែគ្នា តាម យៈរព្រឿងរអឡចិព្តនូចិ›  

 កា រព្ែើែណ្ដដ ញ OUDS-Net កាញងរគ្នលែុំណងផ្សពវផ្ាយ ឬ កផ្លចុំរណញ រង  ិជូញវតថញែរុទល។ 

 

លុះព្តាបតមានកា បណនាុំរផ្សងៗរទៀតពីែុរទលិកសាលារ ៀន រែើមិនអជូេ ឹងរទ កនូសិសសមិនព្តូវែរជូេញ រព្ែើព្ាស់ ឬបចករយព័ត៌មានអតដសញ្ញញ ណផ្ទទ ល់ខលួនអុំពីពួកររ ឬអុំពី 

អាកដនទរទៀត បដលរព្ែើព្ាស់អុីបមល ែនទែ់ជបជកកុំសានដ ឬព្ទង់ព្ទយរផ្សងរទៀតកាញងកា ព្ាលយ័ទក់ទងគ្នា រោយផ្ទទ លជ់ារអឡិចព្តូនិច។ កូនសិសសព្តូវព្ែយ័តាព្ែបយងផ្ង 

បដ  រលើកា មនិែរជូេញនូវព័ត៌មានបែែរនះ តាមមរធាាយរផ្សងរទៀត រៅរអាយមនសុសទុំងឡាយ បដលានទកទ់ងពួកររ តាម យៈអុនិធណឺិត រោយគ្នម នកា អនញុ្ញញ តពី 

មាតាែតិា/អាកអាណ្ដពាាល  ែស់ពួករររឡើយ។ ព័ត៌មានផ្ទទ លខ់លួន  មួមាន រ ម្ ះ អាសយោា ន រលខទូ សព័ទ រលខសូសាល់ នថាកុំរណើត ឬព័ត៌មានរផ្សងៗរទៀត បដលអាច 

សុំគ្នលន់ ណ្ដមាា កា់ន។   

 

រោយចុះ តថរល ររលើកិចេព្ពមរព្ពៀងគ្នា រនះ ខ្ញ ុំ/រយើងខ្ញ ុំ ផ្ដល់សញ្ញញ ព្ាែ់ថា ខ្ុំ/រយើងខ្ញ ុំ ានអានយល ់នូវចាែ់ព្ែតិែតដិរលើកា រព្ែើព្ាស់បដលអាចទទួលយកាន ននសង្កា ត់ 

សាលារ ៀនអកូឡនិដ៍ រ ើយានយលព់្ពមព្ែព្ពឹតដតាមលកខខណ័ឌ  ែស់ខលួន។ ខ្ុំ/រយើងខ្ញ ុំ យល់រ ើយថា កុំពយួទ័  ឬែណ្ដដ ញកុំពយូទ័  ព្តូវានោក់រអាយរព្ែើព្ាសា់នបតសុំរាែ់ 

រគ្នលែុំណងននកា សិកាែ៉ាុរណ្ដណ ះ។ 

 

កា យល់ព្ពមពកីនូសិសស 

ខ្ញ ុំាទ/នាងខ្ញ ុំ យល់រ ើយថា កា រព្ែើព្ាសក់ុំពយួទ័  ែស់ខ្ញ ុំ កា រព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទែរចេករទសរផ្សងៗរទៀត ខណៈរៅឯសាលារ ៀន  ឬតព ន ែ់រៅសង្កា ត់ និងព្ែព័នធទក់ 

ទងគ្នា  និងព្ែព័នធផ្ទញកឯកសា ណ្ដមយួជារអឡិចព្តូនិក ( មួទុំង អុីបមល និងថត (folder)  ែសក់ូនសិសស, រសាឌីជីថល និងររ ទុំព័ នន ថាា ក់រ ៀន/កូនសសិស) រឺពុុំបមនជារ ឿង 

ឯកជនរទ រ ើយថាសង្កា ត់មានសិទធិព្តួតពិនិតយរលើសកមមព ព ែសខ្់ញ ុំ។ 

 

ខ្ញ ុំាទ/នាងខ្ញ ុំ ានអាន ចាែ់ព្ែតិែតដ ិBP 6163.4 និងែទែជូញតដិ ដាាល AR 6163.4 អុំពី កា រព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទសននកនូសិសស ែស់សង្កា ត់ រ ើយព្ពមទុំងាន 

យល់ព្ពមព្ែតិែតដតិាម កា រព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទសបដលអាចទទួលយកានរនះផ្ងបដ ។ ខ្ញ ុំាទ/នាងខ្ញ ុំ យល់រ ើយថា កា ែុំពានរលើែទែជូញតដិ និងចាែ់ព្ែតិែតដិរនះ 

អាចែណ្ដដ លឱ្យទទួល ងនូវចុំណ្ដត់កា ោក់វនិយ័  មួទុំង កា ាត់ែង់ឯកសិទធកិាញង កា រព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទស កា ែជូឈែ់ែរណ្ដដ ះអាសនាពីសាលារ ៀន ឬកា ែរណដ ញ 

រចញពីសាលារ ៀន ឬកា រត់វិធានកា តាមផ្លវូចាែ់។ 

 តថរល រននកូនសិសស  ________________________________________________________________________    នថាបខ ______________ 

 

កា យល់ព្ពមពមីាតាែតិា 

ខ្ញ ុំាទ/នាងខ្ញ ុំ ានអាន ចាែ់ព្ែតិែតដិ និងែទែជូញតដិ អុំពីកា រព្ែើព្ាស់រព្រឿងែរចេករទសបដលអាចទទួលយកាន  បដលមានោក់ជូនរៅកាញងរសៀវរគមរទញរទសក៍ សុំរាែម់ាតា 

ែិតាននសង្កា ត់ OUSD។ ពីរព្ពាះបតឯកសិទធិននកូនខ្ញ ុំ កាញងកា រព្ែើព្ាស់ព្ែព័នធទក់ទងគ្នា តាមរព្រឿងរអឡិចព្តូនិក ែសស់ង្កា ត់ រ ើយពីរព្ពាះបតកា មានសិទធិរព្ែើព្ាសែ់ណ្ដដ ញ 

សាធា ណៈរនាះ តាម យៈរនះ ខ្ញ ុំាទ/នាងខ្ញ ុំ រោះបលងសង្កា តស់ាលារ ៀនអកូឡនិដ ៍កា  ីនរិយាជកិ ឬទពី ា កង់្ក  ែសខ់លួន រ ើយនងិសាថ ែន័ណ្ដមយួ បដលពកួររានចលូជា 

សមាជកិរនាះ  ចួពកីា ទមទ  សុំណង នងិកា ខចូ រត បដលរកើតរចញពកីា រព្ែើព្ាស ់ឬកា ខវះសមតថព ពកាញងកា រព្ែើព្ាសទ់ុំងព្ែពន័ធ  មួទុំង រោយគ្នម នកុំណត ់រលើព្ែរេទ 

ននកា ខចូ រតបដលានបចងរៅកាញងចាែព់្ែតែិតដ ិនងិែទែជូញតដ ិដាាល អុំពកីា រព្ែើព្ាសរ់ព្រឿងែរចេករទសបដលអាចទទលួយកាន  ែសស់ង្កា ត។់ 

 

 តថរល រនន មាតាែតិា/អាកអាណ្ដពាាល ______________________________________________________________________ នថាបខ : _______________ 

 

រ ម្ ះកូនសសិស : _______________________________________________________________________________________ នថាបខកុំរណើត :___/___/____ 

សាលារ ៀន :__________________________________________________________________________________ ថាា ក់ទី :_________________________ 

អាសយោា នផ្ទះ :_______________________________________________________________________________________________________________ 

រលខទូ ស័ពទផ្ទះ :___________________________________________ រលខទូ ស័ពទកា ង្ក  ឬទូ ស័ពទនដ : __________________________________________ 
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