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 مسولیتونه .1

 د ساحې مسولیتونه

تطبیقوي  ساتنې پالیسيانټرنیټی   CIPAد  باندياو انټرنیټ پاڼو ساحه د ماشومانو او زدکونکو پر کرومبوکونو 

کرومبوک چې وي.  غیرمناسبې استعمالیدنې مخه نیول شوې د غیري قانوني او تر څو په ښونځی یا کور کې یې

که یې . د غیري مناسب استعمال په ترڅ کې نه وي خراب شوی د ترمیم مصارف یې د ساحې په غاړه دي

 پر ځای نور ورکړي.  نوکرومبوکویدونکو زدکونکو ته د ترمیم کوه ساحه به  امکانات موجود

 او زدکونکو مسولیتونه والدینود 

تني او سالم استعمال ملکیت )لکه کتابونو( غوندي والدین او زدکونکي د کرومبوک د سا بل هر ډولحې د د سا

له  wifiپه کور یا ښونځی کې د لري. دا چې کرومبوک یو انټرنیټی اله ده نو زدکونکې  هم په غاړه مسولیت

له  کې په ښونځی او بل هر ځایالري انټرنیټ ته اړتیا لري تر څو انټرنیټی پروګرامو ته الس رسی پیدا کړي. 

غوښتنه درالي او ایالتي قوانینو او محلي اصولو د مراعتولو ټیکنالوژی د پالیسیو، ف APSزدکونکو څخه د 

 کیږي.

 د کرومبوک توزیع کیدل او تر السه کیدل .2

معلومات ورکوي.  موردد ساتنې په د هغه د ساحې د یوه ملکیت غوندي میلیو ته د ساحې فا د کرومبوک رهنمود

پالیسیو او قوانینو مواقتنامه  APSوالدین، مسولین او زدکونکي باید د کرومبوک د تر السه کیدنې مخکي د 

 السلیک کړي. 

د هر تعلیمي کال په  زدکونکو څخه والدینو  اوله . کیږيکرومبوک زده کونکو ته د ویلو د کتاب غوندي توزیع 

، زدکونکو ته هر کال. اخیستل کیږيبیرته  کرومبوکوروسته  لیري کیدلوله پای یا هم له ښونځی یا ساحې څخه 

ونځیو تر منځ ښ APSیو شان کرومبوک ور کول کیږي. که یو زدکونکی د  چې له همدې ښونځی سره پاته وي،

کرومبوکونه د تسلیمۍ پر وخت د خرابی او ښونځی لخوا بل کرومبوک ورکول کیږي. انتقالیږي، د هماغه نوی 

 ک کولو په موخه تر نظر تیریږي. چی

 لخوا د ورکول شوي زدکونکي او کارکونکي د ساحې د پریښولو پر وخت ساحې ته د هماغه د ساحې  ●

 کرومبوک تسلیمولو مسولیت لري. 

 غال شوی ګڼل کیږي او قانوني چلند تر سره کیږي. موضوعد کرومبوک د نه تسلیمولو په صورت کې  ●

 د کرومبوک ساتنه .3

 په برخه کې مسول ديزده کونکی او کارکونکی د ښونځی لخوا د ورکول شوی کرومبوک د عمومي ساتني 

a. عمومي ساتنه 

i. کرومبوکونه باید د غذا او چښاک له ساحو لیري استعمال شي. 

ii. .زده کونکي باید کرمبوک هره ورځ له چارج څخه ډک ښونځي ته راوړي 

iii.  له کرومبوک سره استعمال شي.لینونه، چارجر او کونیکټران باید په سالمه توګه 



 

iv. ( کرومبوکونه د عمومي ساتنې په موخه له ساتونکو کیزوprotective cases سره راځي )

 او باید همالته خوندي شي.

v. هر کله پخپلو  د استعمالولو، نقلولو او د کتابو په بسته کې د اچولو پر وخت کرومبوکونه باید

 ساتل شوي ويکیزو کې 

vi.  کرومبوکونه او کیزونه یې چې د ښونځی لخوا پاک توزیع کیږي، باید هماغسي پاک تسلیم

 رسامي، خطونه او نوره چټلي و نه کړي. باندي زدکونکي باید پر ګرومبوک یا کیزشي. 

vii. نکي نوم او )ټګ( او د زدکو پر کروبوک باید هر کله د اکرون پبلیک سکول د ساحې نښان

. که له منځه والړ شي موضوع نشي والړ دا نښان باید هیڅ کله له منځهښتی وي. هویت ن

 غیري ډیسپلني عمل ګڼل کیږي. 

viii.  .کرومبوکونه باید هیڅ کله په موټر یا نورو غیري مسولیت لرونکو ساحو کې پرینښودل شي 

b. د کرومبوک نقلول 

i. .کرومبوکونه باید هر کله پخپلو کیزو کې وي 

ii. وي. سالم ډول تړل شويیې باید سکرین او هنداره په  کرومبوک د نقلولو پر وخت د 

iii.  سکرین مه نیسئ.  ترد نقلولو پر وخت کرومبوک 

c. د کرومبوک چارجول 

i.  ساعتو پوري چارج ساتالی شي. ۸څخه تر  ۶کرومبوک له 

ii.  ورځې لپاره ښه چارج شي.  راتلونکيله کار اخیستلو وروسته کرومبوک باید د 

iii.  .د چارجر د چارجولو برخه نازکه او ماتیدونکې ده. چارجر باید په احتیاط استعمال شي 

iv.  غیري  نه مراعتولي ته له چارجه ډک راوړل شي. دا اصول هره ورځ ښونځکرومبوک باید

 ډیسپلیني موضوع یادیږي.

d. کرومبوک پاک ساتل 

i.  لیري کړئ.د پاکیدلو پر وخت کرومبوک له چارجه وباسئ او د چارجر لین ځڼی 

ii. ( پاک کړئ. د کړکۍ یا هنداري پاکولو مایعات د سکرین په نازک، وچ او نرم ټوکر )پارچې

د هندارو پاکولو مواد او کاغذ هم د  )عینکو( د سترګو د چشموکرومبوک لپاره مه استمعالوئ. 

ډیر کلک فشار را وړل سکرین استعمالوالی شئ. خو پر سکرین  لپارهکرومبوک د پاکولو په 

 پاکونکی ټوکر یا کاغذ باید وچ وي. ماتوي او

iii.  مه استعمالوئخیرن یا زیږ کاغذ او سپری چې رنګ او کیفیت له منځه وړي . 

iv.  .د کی بورډ د پاکیدو پر وخت له فشاره کار مه اخلئ، د کی بورډ سویچان خرابیږي 

e. د سکرین ساتنه 

i. ماتیږيډیر ژر  په واردولو د زیات فشار د کرومبوک هنداره . 



 

ii.  واردوئ.دروند فشار مه  پر سر باندي په بند حالت کېد کرومبوک  

iii. وساتئ.و یا نه استعمالیدلو پر وخت بند کرومبوکونه د پټیډل 

iv.  کرومبوک هم ماتیږي.که د کرومبوک پر هنداره فشار وارد شي 

v. و نه وهل شيپنسل لکه قلم یا  ، چې سکرین زخمي کويپر سکرین باندي باید هیڅ تیره شی 

vi.  ځکه  مه ایږدئبورډ پر سر هیڅ شی )لکه قلم، پنسل یا سي ډی( بندولو په وخت  د کید

 سکرین زخمي کوي. 

 په ښونځی کې د کرومبوک استعمال .4

a. په کور کې د کرومبوک پریښول 

په ډیرو محدودو حاالتو کې یو بل  زدکونکې ته چې خپل کرومبوک یې په کور کې پریښی وي،

په پور کله چې یو زدکونکي ډیر ځله د کرومبوک ورکول کیدالی شي.  کرومبوک د استعمال لپاره

 شي دا تعداد د ساحې د کارمندانو لخوا د سیمسټر یا کاري وخت په جریان کې شمیرل کیږي اخیستونکی

 او محدودیږي.

b. کرومبوک تر ترمیم الندي 

مسولینو ته د ټولو  اووالدینو ټکنالوژی د کارکونکو لخوا ترمیمیږي.  APSکرومبوک اکثره وخت د 

خرابیو په اړه معلومات ورکول کیږی تر څو دوی پوه شي چې کرومبوک کومه خرابي درلودله. کله 

 موقتا ورکول کیږي.  کرومبوک چې کرومبوک تر ترمیم الندي شو زده کونکي ته یې پر ځای بل

c. او پاسورډ پرده 

i. ښکاره نه شيسیور باندي یا خراب تصویر باید پر پردې یا سکرینمشروع نا . 

ii. الکولو، قاچاقو وع عکسو یا ویډیو ګانو، نا مناسبو الفاظود وسلو او ټوپکانو، جنسي او نامشر ،

ډلګیو سمبولونو او نښانونو راویستل پر پردې غیري ډیسپلني عمل پیژندل او د بدمعاشانو د 

 کیږي.

iii. .خپل پاسورډ یا پټ نوم له ځان سره وساتئ، له بل چا سره یې مه شریکوئ  

d. اواز 

i.  اواز باید همیشه ګونګ یا بند وي، او د زدکړې د پروګرامو د اوریدلو پر وخت د اواز پورته

 کیدلو اجازه باید له استاد څخه واخیستل شي

ii.  .د ګوشکو )ایرفونز( استعمال هم باید د استاد په هدایت او اجازه تر سره شي 

e. نشرول او پرینټول 

i.  لګرو سره کارونه د انټرنیټ له الري له استادانو او مزدکونکي باید خپل کورنی دندې او

. استادان له زدکونکو ويکالسونه جوړد انټرنیټ له الرې د ګوګل  شریک کړي. ډیر استادان

څخه غواړي چې خپلې کورنۍ دندې د انټرنیټ او جي سیوټ )د ګوګل پروګرامونه لکه ګوګل 

 تکیمل کړي. الرې ډرایو، ډاکومنټس، شیټس، سالیډز او نورو( له 



 

ii.  زدکونکي کوالی شي چې خپل کورني پرینټرونه د ګوګل کالوډ له الرې له خپلو کرومبوکونو

سره وصل کړي او کورني کارونه پرینټ کړي. د ګوګل کالوډ اړوند مالومات په الندي لینک 

 کې شته:

http://www.google.com/cloudprint/learn 

f. اکانټ ته الس رسی 

i.  زدکونکي باید خپل@apslearns.org  ډومېن اي ډی او پاسورډ استعمال کړي، او خپل

 اکانټ له ځان سره خوندي وساتي او پاسورډ له چا سره شریک نه کړي.

ii.  .زده کونکي باید کرومبوک په خپل اکانټ استعمال کړي 

 کار اداره کول او ثبتول: ډیجیټل )کمپیوټري(په کرومبوک باندي   .5

a.  د جی سیوټ )د ګوګل پروګرامونه لکه ګوګل ډرایو، ډاکومنټس، شیټس، سالیډز او نورو( له الرې

 زدکونکي او استادان یو له بل سره په اړیکو کې پاتیدالی شي. 

b. ته تاسو له هر کمپیوټر څخه د نړۍ وسایلو نورو او انټرنیټ له الرې فایلو، اسنادو د وایرلیس یا بې لینه

 له هره ځایه الس رسی لرالی شئ. 

c. .ټول شان په ګوګل کالوډ کې انالین ځای پر ځای کیږي 

 کرومبوک بنسټیز پروګرام یا اوپیریټنګ سیسټم د  .6

a.  لیدیا اپډیټنویي کیدل د کرومبوک 

، نو ځکه ستاسو کرومبوک د یا نوی کیږي کله چې یو کرومبوک فعال وي، په اتومات ډول اپډیټیږي

 سیسټم په ځان کې لري.  نوی ترینکروم 

b. له وایروس څخه ساتنه او اضافه پروګرامونه 

 کرومبوک په ځان کې له وایروس او انټرنیټي حملو څخه د ساتنې په موخه الیحې لرې. کله چې فایلونه

 په اړه یې تشویش مه کوئ. د خراپیدو په ګوګل کالوډ کې ساتل شوي وي،  یا کورنۍ دندې

c.  یا د سافټویر انسټالیشن داخلولد پروګرام 

د ګوګل ویب سټور نورو پروګرامونو او  کرومبوکونه جي سیوټ ته، د همکاریو توکو او نیټورکونو ته،

 د انټرنیټ ټولو موادو ته الس رسی لري.

 د موافقې وړ الرښونې  .7

a. عمومي الرښونې 

i. ي ماحول او فارمو، الکټرونیک میډیا او اړیکو ته چې د دوی په علم زدکونکې ټولو موجوده

تحقیق کې او د اکرون پبلیک سکولز د اهدافو السته راوړلو په الر کې ورته پکاریږي، الس 

 رسی درلودالی شي. 

ii.  د استعمالولو مسول دی.  چوکاټ کېزدکونکې د ساحې د ټکنالوژۍ په اخالقي او علمي 

http://www.google.com/cloudprint/learn


 

iii. ز ټکنالوژیکی منابعو ته الس رسی یو حق نه بلکه یو امتیاز دی. هر د اکرون پبلیک سکول

زدکونکو د کارکونکی، زدکونکی او والدین د دې ټیکنالوژي د استعمال لپاره اړ دي څو د 

 پالیسیانې او قوانین مراعت کړي.  تعلمي او تخنیکي موافقې

iv.  چې د فدرالي او ایالتي قوانینو سره په ټکر کې وي، منع دي. او نشرول د هر ډول توکو نقلول

له: محرم یا پټ معلومات، د کاپي دې عبارت که څه هم تر دې پوري محدود نه دي دا توکي 

 غال شوي مواد او د کرومبوک وایرسونه.حق درلودلو مواد، تهدیدونکي یا 

v. کرومبوک په پروګرامو او سیسټم کې الس وهنه  د شکل ته تغیر ورکول، ود ډاټا یا معلومات

پرته  یا د مسول مدیر یا رسمي کارمند له اجازېکس کول، یا هم د بل چا کرومبوک د هغه 

استعمالول د غال )ونډیلیزم( په توګه د زدکونکو د الرښونو د کتاب او د ښونځی د پالیسیو 

  عمل شمیرل کیږي او جرم پیژندل کیږي. غیرډیسپلنيمطابق 

b. محرمیت او ساتنه 

i.  د تعلمي اهدافو السته راوړلو په موخه استادان د اړیکو ټینګیدلو ګروپونه تشکیلوي. په داسي

فو د سلسلو لیږلو واو د حر)چټ رومز( د سوشل نیټورک سایټو  نووخت کې د مجلسو ګروپو

 )چېن لیټرز( سیسټمو ته د استاد له اجازې پرته مه ورځئ. 

ii.  دوستانه د ویډیو ګانو، ډاونلوډونو، لکه څنګه چې د ساحې د پالیسیو په کتاب کې واضح شوې

  کتلو لپاره سرچینګ یا پلټنه مه کوئ. اړیکو ساتلو، نامشروع موادو او عکسو 

iii. .هغه فایلونه چې په تاسو پوري مربوط نه وي هغه مه استعمالوئ او الس وهنه مه پکښي کوئ 

iv. ون شمیره، د کور ادرس، سوشل سیکرټي نمبر، د کریډیټ کارډ نمبر، خپل بشپړ نوم، د تلف

پاسورډ له بل چا سره مه شریکوئ. دا چې ټول کرومبوکونه د اکرون پبلیک سکولز ملکیت 

 محرمیت ساتلو تضمین نشته.دی نو ځکه یې د بشپړ 

v. کول  غلطې صحنې او ناقانونه شان ښکارسایټ نا مشروع عکسونه یا فلمونه،  که کوم ویب

 ژر تر ژره ځنی ووزئ او استاد ته مو خبر ورکړئ.

c. قانوني ملکیت 

i. مواقتنامو سره احتیاط او فکر کوئ. د قانون تر پښتو نښانو او کاپي حق لرلو  له ټریډمارک یا

الندي کول د بخښني وړ نه دي، له استاد سره په دې باره کې و وینئ او پوښتنې ورڅخه 

 وکړئ.

ii. جرم ګڼل شوی دی. په د معنوي ملکیت غال کول د والدینو په رهنمود کتاب کې  یا پالجیاریزم

د استعمال شوو شانو د استعمال کریډیټ باید د هغوی قوسونو یا هم نښاني شوو ځایو کې 

فارمونه، میډیا، رسامۍ، فلمونه، میوزیک  معنوي ملکیت کېاصلي مالکینو ته ورکول شي. په 

 دی. او ټیکسټ او داسي نور شامل

iii.  ضوع ته راجع مو غیرډیسپلنيد سافټویر غال کول یا هیکول تشدد او غال ده او عاملین یې د

کیږي او دا کار د ساحې د پالیسیو مطابق دا کار د فدرالي او ایالتي قوانینو پر اساس ستر جرم 

 ګڼل کیږي. 

d. د ایمیل ترتیبول 



 

i.  کار واخلئ.په ټولو اړیکو کې له سالمې او مناسبې ژبې او الفاظو څخه 

ii.  تیره او بد ښکاري مه ،يمقدساتو باندي تیری، زیشتخپلو چې بل چاته پر یا مواد داسي الفاظ 

 تبادله کوئ.  یې

iii. سلسلې مه تبادله کوئ. بې معنی د حرفو لیږلو  او غیر ضروري ایمیلونه 

iv.  .ایمیلونه او اړیکي چې لیږل کیږي او تر السه کیږي باید ټول د تعلیم اړوند وي 

v. .ایمیل او اړیکي د ښونځی لخوا همیشه تر تعقیب الندي دي 

e. پایلې 

i.  زدکونکي ته چې کرومبوک او د سیسټم اکانټ ور کول کیږي، همیشه یې د سالم استعمال

 مسول دی.

ii.  او د منل شوي قانون د دې رهنمود د پالیسیو نه مراعتول او د انټرنیټ غیر مسوالنه استعمالول

 عمل پیژندل کیږي. غیرډیسپلنياو پالیسیو تر پښو الندي کول 

iii.  پټ او پنهان و نه سنجول ایمیل، د انټرنیټ استعمالول او نورو فایلو ته الس رسی موندل باید

 شي، دا په هر وخت کې د ساحې د موظفینو او کارمندانو تر نظارت الندي دي. 

iv. قیق او پلټنو پر وخت د کمپیوټري درالي مامورینو سره د هر ډول تحساحه له محلي، ایالتي او ف

 جرایمو د کشف په برخه کې همکاري کوي.

f. کورنی استعمال 

i. .په کور کې د کرومبوک استعمالول اړین او ضروري دي 

ii.  پړ نه ګڼل کیږي، کله چې د والدینو لخوا په کور یو زدکونکی په کور کې په انټرنیټ نه لرلو

کې د انټرنیټ نه لرلو خبر د ښونځی مدیر یا استاد ته ورکول شو د هغوی د ماشوم لپاره د 

 کورني کار تر سره کولو په موخه په ښونځی کې زمینه مساعدیږي. 

iii. رخه کې د کرومبوک استعمالول په کور کې هم د ښونځی غوندي مهم او اړین دي. په دې ب

 الس په کار شئ. 

iv. کې انتقال کړئ. نوکرومبوکونه په خپلو کیزو 

v.  تل یو سیسټم فعال ويه موخه پد ساحې لخوا د انټرنیټ د ټول فعالیت د څارنې. 

 ساتنهد کرومبوک ذخیره او   .8

a. د کرومبوک پیژندنه 

پیژندل کیدالی  کرومبوکونو باندي د ساحې لیبل وهل شوی دی. کرومبوکونه له مختلفو الرود زدکونکو 

 شي:

i. نبمر له بارکوډ سره یلد ساحې د ریکارډ نښان یا ټګ او سیر 

ii. د استعمالونکي اکانټ نوم او پاسورډ 



 

iii.  موجودۍ لیستد تعمیر د 

b. د کرومبوک ذخیره 

i. .کله چې زدکونکي کرومبوک نه استعمالوي باید په یو مناسب ځای کې یې خوندي کړي 

ii.  کیز کې د پټولو پر وخت کښې نه ښوول شي.یا د کرومبوک پر سر باید هیڅ شی په الکر 

iii.  کرومبوک باید په موټر کې هیڅ کله که په ښونځی کې وي که په کور کې، کښې نه ښول شي

 دی. توندځکه په موټر کې حرارت 

c. په غیري مسوالنه ځای کې د کرومبوک پریښول 

i.  کرومبوک په غیر د دې لپاره چې د کرومبوک د غال کیدنې او خراپیدنې مخه مو نیولې وي

 مسوالنه ځای کې مه پریږدئ.

ii.  ،غیر مسوالنه سیمې لکه د ښونځي میداني، د ډوډی خوړلو ځای، د کمپیوټر لیب، الکر روم

میډیا سنټر، د هال یا دهلیز الرې یا هم ښاري بسان. که مو په غیر مسوالنه ځای کې یو 

 کارمند ته خبر ورکړئ.کرومبوک پیدا کړ سمدستي یو 

iii.  ځای کې د غیرمسوالنه کرومبوکونه د کارکونکو لخوا ضبتیږي، او په غیر مسوالنه

 کرومبوک پریښول غیرډیسپلیني موضوع شمیرل کیږي.

 د کرومبوک ترمیم  .9

a. د کارخانې ګرنټي یا ضمانت 

i.  هر کرومبوک د کمپنۍ لخوا له یوې محدودې ګرنټۍ سره راځی، خو دا ګرنټي د هغه د پرزو

 وي. او کار کولو لپاره

ii.  د نامناسب استعمال، ټکر او یا وایرس وهلو په وجه د هغه د ماتیدلو او خرابیدلو ګرنټي کمپنۍ

 نه کوي. 

b. ترمیم 

i.  د کرومبوک د ماتیدلو یا خرابیدلو په وخت کې د ریپورټ ورکولو لپاره دAPS  د ساحې د

 ټیکیټ له سیسټم څخه کار واخلئ. 

ii.  کرومبوکونه چې مات شوي وي یا خراب شوي وي باید د بلډینګ موظفینو او کارکونکو ته

 ژر تر ژره ور وسپارل شي تر څو هغوی الس په کار شي. 

iii.  کارکونکي، زدکونکي او والدین نشي کوالی چې د هغه ترمیم ته خپله الس په کار شي. د

 ته د ترمیم په موخه نقل نه شي.  ساحې کرومبوک باید د بازار کمپیوټري دکانو او ورکشاپو

iv.  والدین او زدکونکي د د غفلت یا هم غیر سالم استعمال له وجې د ښونځی د قانون مطابق

په برخه کې مالي کرومبوک، د چارجر، د لین او نورو برخو د ماتیدلو، خرابیدلو، ورکیدلو 

 مسولیت په غاړه لري. 



 

v. ال په نتجه کې د هر ډول خرابۍ یا ورکیدلو په والدین او زدکونکي د غفلت او غیر سالم استعم

 برخه کې مالي مسولیت په غاړه لري. 

vi. پبلیک سکولز د وسایلو د ماتیدنګ په صورت کې د ترمیمیدلو یا بدلولو د مصارفو د  اکرون

 ارزیابي کولو حق لري. 

 د کرومبوک تخنیکي مرسته  .10

a.  دAPS کیدالی شي:مرستې چمتو لخوا الندي  مدیریت تخنیکي خدماتو 

i. د پرزو یا هارډویر ترمیم او ترتیبول 

ii. د APS  منل شوی او منظور شوی سافټویر 

iii. )د پاسورډ ریزیټول )دوباره سیټول 

iv. د استعمالیدونکي اکانټ برابرول او ترتیبول 

b.  ټول ترمیمات باید دAPS .تخینیکي ټیم لخوا صورت ونیسي 


