स्पोकेन पब्लिक स्कूल्स:
कक्षा कोठामा प्रविवि प्रयोग को विषयमा
स्पोकेन पब्लिक स्कूलले (एस.पी.एस.) विद्यार्थीहरूको प्रयोगको लावग
विविन्न प्रविवि स्रोतहरू प्रदान गदद छ। यी संसािनहरू शैविक
उद्दे श्यको लावग मात्र प्रयोग गनद सवकन्छ। विल्लाले विद्यार्थीहरूलाई
इन्टरनेट सुरिा र विविटल नागररकतामा पाठ प्रदान गदद छ।
पररिारहरूले आफ्नो विद्यार्थीलाई अनलाइन पहुँ च गनदबाट रोक्न छान्न
सक्छन्।
विल्ला प्रविवि श्रोतहरूविद्यार्थीहरूले प्रयोग गदाद गोपनीयताको कुनै
आशा राख्नु हुँ दैन। विद्यार्थीहरूले तल सूचीबद्ध वनयम र सतदहरूको
सार्थसार्थै एस.पी.एस. को वशिकहरू र प्रशासकहरू द्वारा वदएका, र
सबै समयमा राम्रो नागररकता र नैवतक व्यिहार प्रदशदन गनद अपेिा
गररन्छ। एस.पी.एस. टे क्नोलोिी उपकरण र स्रोतको उपयोग एक
सुवििा दीएको हो, िुन स्कूल िा विल्ला कमदचारीहरु द्वारा पूणद िा
आं वशक रूपमा विताद वलन सवकन्छ।

टे क्नोलोजी उपकरणहरूको स्वीकारयोग्य प्रयोग,
इन्टरनेट सवहत: विद्यार्थीको वजम्मेिारर
१.

म मेरो वजल्लाको अकाउट लावग वजम्मेिार छु । मै ले बुझेंको छु वक
मेरो पासििद वनिी हो, कसैसुँग साझेदारी गनुद हुँ दैन। म मेरो अकाउट
मािदत गररएका सबै गवतविविहरूको लावग विम्मेिार छु । म
अरूलाई मेरो अकाउटको नाम र पासििद प्रयोग गनद िा अरूको
प्रयोग गनद अनुमवत वदुँ दैन। यवद म अको व्यब्लिको पासििद
इलेक्ट्रोवनक रूपमा िित गने प्रयास गछुद िने त्यो कानूनको
उल्लं घन हने छु । मै ले बुझेंको छु वक प्रत्येक सत्रको अन्त्यमा कम्प्युटर
लग आउट गनुद महत्त्वपूणद छ त्यसैले अको प्रयोगकताद ले मेरो
अकाउटहरू प्रयोग गनद सक्दै न।

२. म मैले पयोग गरे को भाषाको लावग वजम्मेिार छु । म मेरो
ईमेलहरू, अनलाइन पोवटंगहरू, र अन्य विविटल सं चारहरूमा
उपयुि िाषा प्रयोग गदद छु। म स्कूल प्रशासकहरु द्वारा वनिादररत
अपवित्र, असभ्य िा कुनै अन्य अनु पयुि िाषा को उपयोग गने छै न।
३. म अरु मावनसहरूलाई कसरी व्यिहार गछुु भनेर म वजम्मेदार
छु । म ईमेल र संचारका अन्य सािनहरू उत्तरदायी रूपमा प्रयोग
गनेछु। म घृणा गने िा सताउने ईमेल पठाउुँ वदन िा पोट गने छु इन,
अरुको बारे मा िेदिािपूणद िा अपमानिनक वटप्पणी गने छु इन, िा
बदमाश, उत्पीिन, िा स्कूलमा िा स्कूल बावहर हुँ दा अन्य
असामाविक व्यिहारमा संलग्न हने छु इन।
४. म स्पोकेन पब्लिक स्कूल नेटिकुको प्रयोगको लावग वजम्मेिार
छु । मुँ एसपीएस टे क्नोलोिी संसािन उत्तरदायीताका सार्थ प्रयोग
गनेछु। म खतरनाक, िम्प्की, अविसरण िा घृणामा
आिाररत,आपवत्तिनक िा यौन स्पट सामग्री खोज्ने पुनःप्राब्लि, बचत,
गने छै न।
५. म सबै अनलाइन साइटहरूमा मेरो आचरणको लावग वजम्मेदार
छु । म बुझ्दछु वक मैले सोशल नेटिवकद िेबसाइटहरूमा गरे को
कायदहरुले मेरो स्कूलको पढ् ने िातािरण र मेरो सार्थी विद्यार्थीहरू,
वशिक र प्रशासकहरूलाई नकारात्मक रूपमा प्रिाि पानुदहन्न
िनेर।

६. म अनलाइन हुँदा इमानदार हन वजम्मेिार ठान्छु । म बुझ्दछु वक
अरूको बहाना गनुद िा नकल गनद वनषेि गररएको छ। यसमा
समािेश हन्छ, तर सीवमत छै न, अरू कसैको नाममा, ईमेल पठाउुँ ने,
अकाउठ बनाउने, िा सन्दे शहरू िा अन्य अनलाईन सामग्री
(उदाहरण: टे क्ट्, तस्वीरहरू,अवियो िा विवियो) पोस्ट गनद।
७. म स्पोकेन पब्लिक स्कूल नेटिकुको सु रक्षाको लावग वजम्मेदार
छु । म सुरिा सेवटं ग्स िा इन्टरनेट विल्टर बाइपास गनद VPNs को
प्रयोग गरे र िा स्कूल सफ्टिेयर, शेयरिेयर, िा फ्रीिेयर सवहत स्कूल
सफ्टिेयर सवहत अिैि सफ्टिेयर स्र्थापना गरे र नेटिकदको कायद
प्रणालीमा हस्तिेप गने प्रयास गवदद न।
८. म स्कूलको सम्पवि रक्षा गनुु वजम्मेदार छु । मै ले बुझेंको छु वक
स्कूलमा बबदरतालाई वनषेि गररएको छ। यसले समािेश गदद छ तर
सीवमत छै न, कुनै पवन कम्प्युटर िा प्रविवि संसािनमा पररमािदन गनद,
िा नट गनद , प्रोग्रामहरू, िाईलहरू, िा उपकरण टीइं ग्सहरु। म
बुझ्छु वक स्कूलमा मै ले ल्याएको व्यब्लिगत इलेक्ट्रोवनक
उपकरणहरू
प्रयोग
गनद
स्कूल
प्रशासक/वशिकबाट
आविकाररकता चावहन्छ, िसमा मेमोरी िण्डारण उपकरणहरू
(तर युएसबी िर ाइिहरू) पनी पचद न तर सम्म सीवमत छै न।
९. म अन्य व्यब्लिको अनलाइन सम्पत्तीलाई सम्मान गनद विम्मेदार छु ।
म प्रवतवलवप अविकार कानूनको पालना गदद छु। म सही प्रशंसापत्र र
अनुमवत वबना अरूको काम चोरी िा प्रयोग गने छै न। म अिैि
रूपमा प्रवतवलवप अविकार द्वारा सुरवित गररएको सामग्री
िाउनलोि गने छै न, संगीत र चलवचत्रहरू सवहत तर सीवमत छै न।
१०. िब म केवह पवन अनलाइन प्रकावशत गछुद म स्कूलको वनयम पालन
गनद विम्मेिार छु । म विल्ला िा मे रा वशिकहरू द्वारा सेट गररएका
सबै वदशावनदे शहरू पालना गदद छु स्कूल अनलाइन प्रकाशन गने
क्रममा (उदाहरण िेबसाइट, िग, विकी, छलिल बोिद , पोिकाब्लस्ट,
िा विवियो सिदरमा)। बाबाआमा / अवििािक िा विद्यार्थीको
अनुमवत वबना (उमेर १-१८ र अविक), मुँ बुझ्छु वक यो मेरो बारे मा
कुनै पवन व्यब्लिगत िानकारी पोट गनद असुरवित छ, िस्तै: नाम,
ठे गाना, िोन नम्बर िा स्कूल। म उनीहरूको नामको सार्थ अन्य
साइटहरूको िोटो कुनै पवन साइटमा पोट गने छै न, िस्तै
िेबसाइटहरू, सामाविक नेटिकदहरू, िगहरू, विकीहरू, र
छलिल िोरमहरू।
११. िब म एक अनलाईन किामा हन्छु , म स्कूल र किाकोठाको
वनयमहरूको पालना गनद विम्मेिार छु । मलाई र्थाहा छ की प्रत्यि
बैठकहरूमा, अरूले हे नद सक्छन् / िा म र मेरो िररपररले सुन्न
सक्छन् र म आिैले उवचत व्यिहार गनेछु। म केिल मलाई
आमब्लित गरीएको लाइि बै ठकहरू िु न मेरो वशिा िारी राख्नको
लावग मेरो वशिकले नेतृत्व गरररहेको छ र मेरो किाको सार्थ कनेक्ट्
िनेमा मात्र िाग वलने छु ।
१२.

यसको बारे मा र्थप जानकारी प्राप्त गनुुहोस्!
कृपय तलको वलिंकमा ब्लिक गनुुहोस् र वििार्थीको गोपनीयता र
अनलाइन सुरक्षा बारे मा र्थप जानकारी प्राप्त गनुुहोस्:

https://www.commonsense.org/education/toolki
t/family-engagement-resources

