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  سایت گوگل برای آموزش
  فورم اجازه برای والدین/سرپرست

 سرپرست/ والدین عزیز :

نگرانی ویا سوال اگر میکنیم محافظت گوگل از استفاده هنگام در خود آموزان دانش از ما که دانست خواهید شما بنابراین میباشد, ضروری اجازه فورم                           این
محفوظ, ایمیل شامل: که شده ریزی برنامه علمی های پروگرام با که میباشد, رایگان بخش یک علمی گوگل شوید. تماس به مکتب مدیر با لطفآ باشید,                            داشته
استفاده ها صحبت و صنفی های فعالیت درسها, برای گوگل از آموزان دانش و استادان میباشد. کلی های همکاری و شده انتشار های سالنامه سند,                           ایجاد
شده گرفته نظر در علمی استفاده برای فقط گوگل و میباشد. دسترس قابل باشد داشته اینترنت که جای هر ویا کتابخانه خانه, در همچنان گوگل سایت                            میکنند.

 است. ما در کامپیوتر های خود سایت گوگل و دیگر پروگرام های مربوطه را دارا میباشیم یک لیست مکمل از پروگرام ها در ویب سایت ما موجود میباشد.

دانش حفاظت و FERPA قانون و خانواده آموزشی حقوق مسئولیت همچنان و کنند کار آن باالی که دارند مسئولیت ما گوگل سایت باالی خاص قانون نو                            دو
تحت میدهد. را آموز دانش سوابق بررسی حقوق والدین به و میکند, محافظت آموز دانش آموزشی سوابق از FERPA دارند. را COPPA                        آموزان
این با بیشتر معلومات برای نرسد. نشر به اطالعات تا کنند پیشنهاد که میتوانند والدین اما کند, نشر را دایرکتوری اطالعات مکاتب است ممکن FERPA                         

.http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa :ویب سایت به تماس شوید  

 coppaیک قانون است که از معلومات شخصی و اسناد دانش آموزان در مقابل شرکت های تجارتی محافظت میکند. و توانایی خود را برای جمع  آوری  
 اطالعات شخصی از دانش آموزان زیر سن ١٣ نشان میدهد. بنابرین, فرز میکنیم که تبلیغات در روی صفحه گوگل تبدیل شده است. این فورم اجازه برای

 مکتب اجازه میدهد که اطالعات در ارتباط به دانش آموز را جمع آوری کند. این اطالعات فقط به مقصد آموزش آموزش دانش آموز جمع آوری
 میشود.اطالعات جمع آوری شده در گوگل به عنوان (پروژه ها, اسناد, ایمیل, فایل ها, نام و رمز ایمیل ) استفاده میشود

http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm. 

 قانون برای مکتب اجازه میدهد تا معلومات شخصی تمام دانش آموزان را دریافت کند و همچنان فورم اجازه برای والدین داده میشود. سایت گوگل توسط  
 مدیریت حمایت های اضافی و محدودیت های بیش از حساب ارائه میگردد. ایمیل های دانش آموزان محدود میگردد برای اینکه دانش آموزان را اجازه بدهد

 تا بتوانند از ایمیل خود ایمیل دریافت و ارسال کنند. این کار را تنها از سایت رسمی خود کرده میتوانند. سایت گوگل مکتب به عنوان یک مکتب رسمی
 .معلومات شخصی فرزند شما را خواهان است

ایمیل یک تخلص, (اسم, مانند آموزان دانش شخصی معلومات که میدهد اجازه مکاتب برای شود, برگردانده مکتب به دوباره شده تکمیل فورم این که                          هنگامی
آوری جمع جاری سال در را اطالعات این ما شیاد گردد. ثبت اطالعات ها پرگرام و گوگل سایت در تا کنند آوری جمع را آن) کننده استفاده نام و                               آدرس
باشید, داشته سوالی شما اگر کنند. استفاده گوگل از درست طریقه و محترمانه بطور که میشود تقاضا میکنند استفاده گوگل سایت از که آموزان دانش از                            کنیم.

  لطفآ با مدیر مکتب به تماس شود ویا برای معلومات بیشتر به ویب سایت مکتب مراجعه کنید.

  امضاء والدین: _________________________________________________________________

  اسم والدین را بنویسید: ________________________________________________________________

  اسم دانش آموز را بنویسید: __________________________________آی دی دانش آموز: __________________ا
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 تاریخ: _______________________ مکتب: _____________________________________________ا

 لطفآ این فورم را در ظرف ١٠ روز به مدیر مکتب تسلیم کنید, تا فرزندتان بتواند از اینترنت و سایت گوگل بطور رایگان استفاده کند.

سفید - دفتر زرد - فهرست  گالبی - کتابخانه  طالیی - والدین
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