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সামগ্রিক পর্য াল াচনা
ওিাি-টু -ওিাি উর্েিয
রসরিল স্কু ল রিরিক্ট অফ অযালব্ারন ওয়ান-টু -ওয়ান (I:I)-এর মরােব্ুক মরাগ্রােটর েুল উদ্দেশ্য হল একরব্িংশ্ শ্তাব্দীর
রশ্ক্ষ্ার্থীদ্দের সরঞ্জাে এব্িং সিংস্থান সরব্রাহ করা। রশ্ক্ষ্ার মক্ষ্দ্দে েক্ষ্তার জনয সেগ্র রশ্ক্ষ্ণ মরাগ্রাে জুদ্দ়ে রযুরির রনরব্রিন্ন
সিংযুরি হওয়াটা জরুরী। রযুরিদ্দত অযাদ্দেস ব্া়োদ্দনা অপররহাযয।
রশ্ক্ষ্াগত রযুরি রশ্ক্ষ্ার্থীদ্দের জ্ঞান এব্িং রচন্তা েক্ষ্তা অজযদ্দন সহায়তা করার সেয় রশ্ক্ষ্ার্থীদ্দের এদ্দত যুি র্থাকা এব্িং মশ্খার
জনয উত্সাহ রচাদ্দরর জনয সহায়ক রহদ্দসদ্দব্ রোরণত। ওয়ান-টু -ওয়ান মরাগ্রাদ্দের লক্ষ্য হ'ল যাদ্দত রশ্ক্ষ্ার্থীরা যাদ্দত রশ্ক্ষ্ার্থীরা
মশ্দ্দখ, িাগ কদ্দর মনয়, সহদ্দযারগতা কদ্দর, সোদ্দলাচনােূলক রচন্তা কদ্দর এব্িং রযুরি এব্িং উদ্ভাব্নী রশ্ক্ষ্ােূলক পদ্ধরতর রুটন
এব্িং স্বি একীকরদ্দণর োধযদ্দে সেসযার সোধান কদ্দর।
রশ্ক্ষ্ার্থীরা তাদ্দের রিসরট্রক্ট দ্বারা জারর করা রিিাইসগুরলদ্দক রনরাপে, সুররক্ষ্ত এব্িং িালিাদ্দব্ কাযযকর অব্স্থায় মরদ্দখ
োরয়ত্বশ্ীলিাদ্দব্ রিসরট্রক্ট রযুরি এব্িং মনটওয়াকয সিংস্থানগুরল ব্যব্হার করদ্দব্ ব্দ্দল আশ্া করা হয়। এই হযান্ডব্ুদ্দকর তর্থযগুরল
ররতট েদ্দলর োরয়দ্দত্বর একট রূপদ্দরখা ততরী কদ্দর মেয় এব্িং এগুরল রশ্ক্ষ্ার্থীদ্দের এব্িং তাদ্দের রপতাোতাদ্দক এই রতযাশ্াগুরল
পূরদ্দণ সহায়তা করদ্দব্।
দায়িত্বসমূহ
য়িক্ষার্থীর্দর দায়িত্বসমূহ
এট আোদ্দের রতযাশ্া এব্িং রব্শ্বাস ময রশ্ক্ষ্ার্থীরা রযুরিট োরয়দ্দত্বর সাদ্দর্থ ব্যব্হার করদ্দব্ এব্িং তারা রযুরি এব্িং রিসরট্রক্ট
মনটওয়াকয সিংস্থানসেূহ উিদ্দয়রই যর্থাযর্থ এব্িং গ্রহণদ্দযাগয ব্যব্হার ব্ুঝদ্দত পাদ্দর। রিসরট্রদ্দক্টর এই রতযাশ্াগুরল আোদ্দের স্কু দ্দলর
ব্াইদ্দর রশ্ক্ষ্ার্থী এব্িং পররব্াদ্দরর দ্বারা গৃহীত, ওয়ান-টু -ওয়ান (I:I) রিিাইসগুরলর মক্ষ্দ্দেও রদ্দযাজয। রশ্ক্ষ্ার্থীদ্দের রিসরট্রক্ট
রিিাইসগুরলর ব্ার়েদ্দত ব্যব্হার ও রব্েযালদ্দয় ব্যব্হাদ্দরর সে োনসম্পন্ন এব্িং রনম্নরলরখত মজলা নীরতগুরলদ্দত আব্দ্ধ র্থাদ্দক:

•
•
•

কশিউটার নেটওিাকক এবং ইন্টারদেট গ্রহণদ াগ্য বযবহার (4526, 4526.I, এবং 4526R)
আচরণশবশি (5300)
শিসশিে মাশিকাোিীে উিকরণ এবং সরঞ্জাদমর অেুদমাশেত বযবহার (8330)

রশ্ক্ষ্ার্থীদ্দের ব্যব্হার এব্িং আচরণদ্দক রনয়ন্ত্রণকারী নীরতসেূহ ছা়োও, এট মজলার রতযাশ্া ময:
শিক্ষার্থীরা া করদবে-

•
•
•
•
•
•

রিসরট্রক্ট দ্বারা সরব্রাহকৃ ত করম্পউটার রযুরির যত্ন এব্িং রক্ষ্ণাদ্দব্ক্ষ্দ্দণর জনয সাধারণ জ্ঞান রদ্দয়াগ করা।
জারর হওয়া মরােব্ুকগুরল স্কু ল ব্দ্দষযর (ব্া রশ্ক্ষ্ার্থীর তারলকািু রি) একই অব্স্থায় রফররদ্দয় মেওয়া।
রিিাইসগুরলদ্দক সব্যো সুররক্ষ্ত রাখা।
রিিাইসটর মকানও ক্ষ্রত ব্া চু ররর মক্ষ্দ্দে যত তা়োতার়ে সম্ভব্ রশ্ক্ষ্ক / রপতাোতা / স্কু ল রশ্াসদ্দকর কাদ্দছ ররদ্দপাটয
করা।
I:I রিিাইসট রাদ্দত চাজয করা এব্িং ররতরেন মসটর সম্পূণয চাজয র্থাকা রনরিত করা। পুদ্দরাপুরর চাজয হওয়া রিিাইদ্দসর সেগ্র
স্কু ল-রেব্দ্দসর জনয পযযাপ্ত ব্যাটারর ক্ষ্েতা র্থাদ্দক। পাওয়ার কিয / চাজযারগুরল ব্ার়েদ্দত মরদ্দখ মেওয়া উরচত।
রিসরট্রক্ট দ্বারা জারর করা মরােব্ুকগুরলর সম্পূণয ব্যব্হাদ্দরর সাদ্দর্থ রিরজটাল নাগররকদ্দত্বর েূল নীরতগুরল অনুশ্ীলন করা।

শিক্ষার্থীরা এগুশি করদবে ো -

•
•
•
•

স্কু ল দ্বারা জারর করা রিিাইদ্দস মকান রচহ্ন আঁকা, মনািংরা করা ব্া রিকার লাগান।
ওিাররাইি, ব্াইপাস করা ব্া অনযর্থায় ইন্টারদ্দনট রফল্টাররিং সফ্টওয়যার, রিিাইস মসটিংস, হািযওয়যার, সফ্টওয়যার, ব্া
মনটওয়াকয কনরফগাদ্দরশ্নগুরলদ্দত হস্তদ্দক্ষ্প করার মচষ্টা করা।
রিসরট্রক্ট দ্বারা জারর করা রিিাইদ্দসর ব্ারণরজযক ব্া রাজননরতক উদ্দেদ্দশ্য ব্যব্হার করা।
ব্যরিগত ব্যব্হার (মগরেিং, মসাশ্যাল রেরিয়া, মেদ্দসরজিং ইতযারে) এব্িং / অর্থব্া লাদ্দির জনয সফ্টওয়যার ইনিল করা।

য়পতামাতার দায়িত্বসমূহ
ময মকানও রশ্ক্ষ্ার্থীর সাফদ্দলযর মক্ষ্দ্দে, মসটর সের্থযদ্দনর মক্ষ্দ্দে রপতা-োতা একট গুরুত্বপূণয িূ রেকা পালন কদ্দর র্থাদ্দকন।
ওয়ান-টু ওয়ান মরােব্ুক মরাগ্রােটর সাফদ্দলযর জনয রপতাোতারও রকছু োয়ব্দ্ধতা রদ্দয়দ্দছ। রিসরট্রক্ট মরােব্ুক রাপ্ত একজন
রশ্ক্ষ্ার্থীর রপতাোতা / অরিিাব্ক এগুশি করদবে বদি রিসরট্রদ্দক্টর রতযাশ্া:
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•

রিিাইসটর ব্যব্হার সাধারণিাদ্দব্ রনরীক্ষ্ণ করা, ইন্টারদ্দনট ব্যব্হার করার সেয় ব্া রিরজটাল রেরিয়া তর্থয
উত্স গ্রহণ করার সেয় রব্দ্দশ্ষত আপনার সন্তাদ্দনর অনুসরণ করা সেয় এব্িং কদ্দন্টদ্দন্টর সীো সম্পদ্দকয
আদ্দলাচনা করা।

•

িাইদ্দব্ান এব্িং পররব্াদ্দরর অনযানয সেসযরা ময ব্যরিগত ব্যব্হাদ্দরর জনয রিিাইসট ব্যব্হার করদ্দছ না তা
রনরিত করা।

•

রিিাইসট মফরত না মেওয়া হদ্দল, মসট মকানও িাদ্দব্ ক্ষ্রতগ্রস্ত হদ্দল, হাররদ্দয় মগদ্দল ব্া চু রর হদ্দল মেরােরত ব্া
ররতস্থাপদ্দনর ব্যয়টর জনয োয়ব্দ্ধ র্থাকা।
o চু ররর ঘটনায় একট পুরলশ্ ররদ্দপাটয োদ্দয়র করদ্দত হদ্দব্।

য়িসয়ির্ের দায়িত্বসমূহ
আলব্ারনর রসট স্কু ল রিসরট্রক্ট শুধুোে রিিাইস সরব্রাহ করার ব্াইদ্দরও মরাগ্রােটর সাফদ্দলযর োরয়ত্ব িাগ কদ্দর মনয়।
একট রনরাপে, সুররক্ষ্ত এব্িং অর্থযব্হ রনদ্দেযশ্েূলক রযুরি অরিজ্ঞতা রনরিত করার জনয, রিসরট্রক্ট মযগুরল করদ্দব্:

•
•
•
•

স্কু দ্দল এব্িং ব্াইদ্দর উিয় স্থাদ্দনই ইন্টারদ্দনট কদ্দন্টন্ট রফল্টার সরব্রাহ করা। মযদ্দহতু মকানও কদ্দন্টন্ট
রফল্টাররিং সোধানই ১০০% কাযযকর নয়, তাই রপতাোতার পযযদ্দব্ক্ষ্ণ এব্িং সদ্দচতনতাও এদ্দক্ষ্দ্দে সোন
গুরুত্বপূণয।
অনুপযুি অযাদ্দেস এব্িং সিংস্থানগুরলর ব্যব্হার তেন্ত করা।
স্কু দ্দল এব্িং স্কু দ্দলর ব্াইদ্দর উিয় স্থাদ্দনই স্বয়িংররয় সফ্টওয়যার এব্িং সুরক্ষ্া আপদ্দিট সরব্রাহ করা।
পযযাপ্ত ব্যয় সাশ্রয় কদ্দর রার্থরেক মেরােরত সম্পূণয করা। ব্যাপক মেরােত করার জনয উদ্দেখদ্দযাগয ব্যদ্দয়
মপশ্াোর পররদ্দষব্াগুরলর রদ্দয়াজন হদ্দব্।
o রশ্ক্ষ্ার্থী এব্িং তাদ্দের রপতাোতা / অরিিাব্কগণ তাদ্দের I:I রিিাইসটর মকানও রকদ্দের মেরােরত
করার মচষ্টা করা মর্থদ্দক স্পষ্টিাদ্দব্ রনরষদ্ধ করা হয়। মকানও I:I রিিাইস যরে মকানও সেসযার সম্মুখীন
হয় ব্া মসটর রক্ষ্ণাদ্দব্ক্ষ্ণ ব্া সিংস্কাদ্দরর রদ্দয়াজন হয় তাহদ্দল মসটর রযুরিগত সহায়তা এব্িং / ব্া
মেরােরতর জনয রিসরট্রদ্দক্ট রফররদ্দয় রেদ্দত হদ্দব্।

য়ির্দে য়িকার দায়িত্বপূর্ে ব্যব্হার
সাধারর্ পয়রচর্ে া
নমৌশিক গ্ভীর শবদবচো এবং দের ফদি নরামবুকগুশি গ্দে িাাঁচ (৫) বছদরর সমসযা-মুক্ত বযবহার করা
গুরুত্বিূণক ন নরামবুকগুশিদক িারফরমযাদের সদবকাচ্চ শিখদর রাখার জেয সহজ িেদক্ষিগুশি করা হি।

াদব । এটি খুব

•
•
•

শিে িশরষ্কার করার জেয নকবিমাত্র একটি িশরষ্কার, েরম কািে বযবহার করুে, নকােও িরদণর শিেজার েি।

•

নরামবুক বযবহার কদর িীদর িীদর নসটির কভারটি বন্ধ করুে। নরামবুক বন্ধ করার সমদি কভারটি নজাদর বন্ধ
করদবে ো, কারণ এটি শিদের েুর্কটোবিত ক্ষশতর কারণ শহসাদব িশরশচত।

•
•

আেিকি বা আেসারশভজি অঞ্চদি নরামবুকগুশি কখেই অ দে নরদখ

ক্ষশত নরাি করদত কিক এবং নকবিগুশি অবিযই

ে সহকাদর নরামবুদক প্রদবি করাদত হদব।

নরামবুকগুশি উচ্চ এবং শেম্ন তািমাত্রাি অতযন্ত সংদবেেিীি; এই জাতীি অবস্থাি নরামবুকগুশিদক নবর করা
ো

াদব

াদবে ো।

নরামবুকগুশিদক তািা বযবহার কদর শেরািদে শিক্ষার্থীর িকাদর সংরক্ষণ করা ন দত িাদর। িকাদর রাখা অবস্থাি
নরামবুদকর উিদর শকছু ই রাখা উশচত েি
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সাধারর্ ব্যব্হার ও পয়রচালিা
শিসশিে দ্বারা জাশর করা শিভাইসগুশিদক স্কু দি এবং বাশেদত- উভি স্থাদেই িশক্তিািী নিখার অশভজ্ঞতা সমর্থকে করার জেয
সরবরাহ করা হি। িূদবক শচশিত সমস্ত শবেযমাে েীশত সবকো এবং সমস্ত স্থাদে শিভাইসগুশির বযবহার িশরচািো কদর।
িশরচািো েীশতগুশি ছাোও, শিসশিে দ্বারা জাশর করা শিভাইসগুশির নক্ষদত্র এগুশিও িািেদ াগ্য:

•
•
•

•

•

ন নকােও সমি সংগ্রহ এবং িশরেিকে করা। নরামবুক িশরেিকে করার কারণগুশি অন্তভুক ক্ত র্থাকদত িাদর তদব
নসগুশি শেম্নশিশখতগুশির মদিয সীমাবদ্ধ েি: নরামবুক বযবহার করার সমি কা ককাশরতা, রক্ষণাদবক্ষণ,
সাশভক সদ াগ্যতা এবং শিক্ষার্থীদের আচরণ।
নরামবুক-এর নকােও বযবহাদরর নক্ষদত্র শিক্ষার্থীদের নগ্ািেীিতার নকােও প্রতযািা নেই। শিসশিে, িূদবকর শবজ্ঞশি
বা সম্মশত ছাোই শিশিদের শরিাকিাি সিশকক ত ন নকােও কারদণ শিক্ষার্থীদের নরামবুক -এর বযবহার, িগ্,
তোরশক, অযাদেস, িশরেিকে ও ি কদবক্ষণ করদত িাদর।
সমস্ত নরামবুক একটি শিশিদের সিে শবষিক টযাগ্ সহ নিদবি ুক্ত র্থাকদব। এই সিে টযাগ্গুশিদক
নকােওভাদবই সংদিািে বা েষ্ট করা াদব ো। শিসশিে সিে টযাদগ্র ক্ষশতসািে করার জেয বা শিসশিে
সিে টযাগ্ ছাোই নরামবুক নফরত নেওিার জেয শিক্ষার্থীদের কাছ নর্থদক নরামবুদকর সিূণক প্রশতস্থািে বযি
ি কন্ত চাজক করা হদত িাদর।
স্কু দি খে ইে-িাস কা করদমর জেয শিভাইসটি বযবহৃত হদে, তখে শিক্ষার্থীর িাদসর সাদর্থ সিশকক ত কাদজর
জেযই নকবিমাত্র শিভাইসটি বযবহার করা প্রদিাজে। শে নকােও শিক্ষার্থীদক এমে শকছু করদত র্থাকা অবস্থাি
িাওিা াি া নেণীর সাদর্থ সরাসশর সিশকক ত েি, তাহদি নস সুদ াগ্-সুশবিাগুশি হারাদত িাদর এবং তার
শবরুদদ্ধ প্রদিাজেীি িাশস্তমূিক বযবস্থা নেওিা হদব।
নরামবুক-এ একটি ইে-শবল্ট ওদিবকযাম রদিদছ। শিসশিদে েূর নর্থদক ওদিব কযাদম অযাদেস করার ক্ষমতা
নিই। শিক্ষার্থীদের শেরীক্ষদণর জেয নকােও সমদিই ওদিবকযাম বযবহার করা হদব ো।

সহায়তা ও মমরামগ্রত
সহায়তা ও িাব্লশুটিং
নরামবুকগুশি অতযন্ত সহজ এবং বযবহাদরর নক্ষদত্র শেভক রদ াগ্য, শকছু শকছু িশরশস্থশতদত এগুশির সমর্থকে প্রদিাজে হি। প্র ুশক্ত
সহািতা নিস্ক (518.475.6175)-এর সাদর্থ ন াগ্াদ াগ্ কদর সািারণ বযবসাশিক সমদির মদিয সািারণ প্র ুশক্তগ্ত সহািতা
িাওিা াদব। িক্ষযণীি ন নহল্প নিস্ক নকবিমাত্র শিসশিে দ্বারা জাশর করা শিভাইসগুশির সাদর্থ সীমাবদ্ধ প্র ুশক্তগ্ত সহািতা
সরবরাহ করদত িাদর।
বযশক্তগ্ত প্র ুশক্তর জেয সমর্থকে িাওিা াদব ো। ভাচুক িাি শেদেক িাবিী সিশকক ত সমর্থকেদক নকােও শিক্ষক বা শবশডং
প্রিাসদকর কাদছ শেদেক শিত হদত হদব। শিশিদের ওদিবসাইদট এই স্থাদে শিক্ষামূিক প্র ুশক্ত / ভাচুক িাি শিক্ষদণর সংস্থাে
রদিদছ: https://www.albanyschools.org/academics/distance-learning
নকােও প্র ুশক্তশবে ন খাে নর্থদকই সম্ভব, নফাদে, েূর নর্থদক সমসযাগুশি সমািাে করার নচষ্টা করদবে। শে প্র ুশক্তশবে শিক্ষার্থীর
শিভাইসটির সামোসামশে শগ্দি নেখভাি করার প্রদিাজে আদছ বদি শবদবচো কদরে, তাহদি শতশে একটি টিশকট ততশর করদবে
এবং শিভাইসটিদক তাদের স্কু ি অশফদস বা মদোেীত নরামবুক িশরচািদকর কাদছ শেদি াওিার শেদেক ি নেদবে।
সহািতার জেয শিসশিদের সাদর্থ ন াগ্াদ াগ্ করার আদগ্, শেম্নশিশখত নমৌশিক সমসযা সমািাদের িেদক্ষিগুশি দ্বারা সমসযার
সমািাে করা ন দত িাদর:

•
•
•

আমাদের শিসশিে ওদিবসাইদট নরামবুক বযবহাদরর জেয একটি সূচোকারী শেদেক শিকা িাওিা
https://www.albany.k12.ny.us/portals/0/documents/chromebook_intro_guide.pdf

াদব:

সমসযা সমািাদের প্রর্থম িাি শহসাদব সবকো শিভাইসটি িুেরাি চািু করার নচষ্টা করা।
শে ইন্টারদেট অযাদেস করদত ো িারা াি তদব ওিযারদিস সক্ষম রদিদছ শক ো এবং শিভাইসটি নকােও
নেটওিাদকক র সাদর্থ সং ুক্ত রদিদছ তা শেশিত করা।
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•

বযাটাশরদত চাজক রদিদছ তা শেশিত হওিা।
িাওিার নসাদসকর সাদর্থ সং ুক্ত করা।

•

শিক্ষার্থীরা বাশেদত নরামবুকগুশি নর্থদক শপ্রন্ট করার জেয গুগ্ি িাউি শপ্রন্ট সিুযিে সহ তাদের নহাম শপ্রন্টারগুশি
নসট আি করদত িাদর। গুগ্ি িাউি শপ্রন্ট সিশকক ত তর্থয এখাদে িাওিা াদব:
http://www.google.com/cloudprint/learn/.

•

শে তা ো হি তদব কিক বযবহার কদর শিভাইসটিদক একটি

৬-১২ নগ্রদির শিক্ষার্থীদের িাসওিািক িশরবতক ে এবং িাসওিািক িুেরাি নসট করদত শিশিদের িাসওিািক স্বিশরদষবা িশরচািো বযবস্থা বযবহার করা উশচত। এই শসদেমটিদত োম নিখাদোর জেয এবং বযবহাদরর জেয
শেদেক শিকা এখাদে িাওিা াদব:
o পাসওয়ািয ররদ্দসট টু ল: https://ssrpm.albany.k12.ny.us
o

ররশ্ক্ষ্ণ রিরিও: https://youtu.be/yQM25wmLZ4I

মমরামগ্রত ও ব্যয়
ওিাে-টু -ওিাে নপ্রাগ্রাদমর মিয-বষক বাস্তবািদের সাদর্থ, একটি বীমা শবকদল্পর মূিয বাশতি হদি াি। ২০২০-২০২১স্কু ি বদষকর
জেয, শিসশিে একটি স্ব-বীমা নপ্রাগ্রাদমর বযি বহে করদছ ো। ২০২১-২০২২ স্কু ি বদষকর জেয শিভাইসগুশিদক িুেরাি ইসুয
করা শেদি শুরু কদর, একটি িশরবার-অর্থকাশিত বীমা শবকল্প র্থাকদব। নসই বাশষকক শফ এবং কভাদরজ সিশকক ত শবিেটি
আগ্ামী বছদরর শুরুদত নেওিা হদব।
র্থা র্থ ে এবং োিবদ্ধ বযবহাদরর সাদর্থ, এই নটকসই শিভাইসগুশির সামােযতম নকােও রক্ষণাদবক্ষণ বা নমরামদতর প্রদিাজে
হদব। একক সবদচদি কা ককর এবং সুিভ "বীমা" হি োশিত্বিূণক-মাশিকাো। আিবাশের শসটি স্কু ি শিসশিে সািারণ বযবহার
বা সরঞ্জাদমর ত্রুটির ফদি ক্ষশতগ্রস্থ সরঞ্জামগুশির জেয নমরামশতর বযি বহে করদব। একই শিক্ষার্থী / শিভাইস সহ একাশিক
র্টোর জেয বযি এবং অেযােয সমস্ত ক্ষিক্ষশত, হাশরদি াওিা বা চু শর — ইোকৃ ত নহাক বা েুর্কটোরদম - তা শিক্ষার্থীর
োশিদত্ব র্থাকদব। েীদচ ২০২০-২০২১ স্কু ি বদষকর সািারণ নরামবুক নমরামদতর জেয বযি বশণকত হি।

* সমস্ত মমরামগ্রতর ধরণগুগ্র প্রগ্রতফগ্র ত হয় না। মমরামগ্রতর ধরলণর উপর গ্রনর্যর কলর ব্যয় আ াদা হয়।
মমরামগ্রত / প্রগ্রতস্থাপন গ্রফ

সম্পূণয খরচ প্রর্থম মেইম

গ্রিতীয় মেইম

অনযানয সমস্ত মেইম

েুঘযটনাজরনত রব্পযযদ্দয়র ক্ষ্য়ক্ষ্রত

$২৬৫

চাজক নেই

বযদির ৫০%

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয ব্যয়

চু রর (পুরলশ্ ররদ্দপাটয সহ)

$ ২৬৫

চাজক নেই

বযদির ৫০%

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয ব্যয়

অব্দ্দহলার কারদ্দণ মখায়া যাওয়া ব্া
ক্ষ্য়ক্ষ্রত
রিন ররতস্থাপন

$ ২৬৫

বযদির ৫০%

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয ব্যয়

$১০০

চাজক নেই

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয
ব্যয়
বযদির ৫০%

অসেদ্দয় ব্যাটারর ররতস্থাপন

$৬৫

চাজক নেই

বযদির ৫০%

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয ব্যয়

কীদ্দব্ািয ররতস্থাপন

$৫০

চাজক নেই

বযদির ৫০%

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয ব্যয়

পাওয়ার অযািাপ্টার ররতস্থাপন

$৩৫

চাজক নেই

বযদির ৫০%

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয ব্যয়

ররতস্থাপদ্দনর সম্পূণয ব্যয়

শিক্ষার্থী এবং তাদের শিতামাতা / অশভভাবকগ্ণ তাদের I:I শিভাইসটি নকােও রকদমর নমরামত করার নচষ্টা করা নর্থদক
স্পষ্টভাদব শেশষদ্ধ। নকািও পয়রয়িয়তর্তই ব্াইর্রর নকািও সিংিা ব্া পর্ক্ষর কার্ে তার্দর কয়িউটার য়ির্ি র্াওিার অিুময়ত
য়িক্ষার্থীর্দর নিই। াবতীি নমরামশত, প্র ুশক্তগ্ত সহািতা এবং সমসযা সমািাদের কাজটি আিবাশের প্র ুশক্ত শবভাদগ্র শসটি
স্কু ি শিসশিে দ্বারা িশরচাশিত হদব।
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য়িক্ষার্থী চু য়ি
আিবাশের শসটি স্কু ি একটি কশিউটিং শিভাইদস ওিাে-টু -ওিাে অযাদেসদক শিসশিে শিক্ষা কা করদমর একটি নমৌশিক
শভত শহসাদব নেদখ। প্রদতযক শিক্ষার্থীদক স্কু দি এবং স্কু ি নর্থদক েূদর উভি স্থাদেই বযবহাদরর জেয একটি নরামবুক
সরবরাহ করা হদি, অবস্থাে শেশবকদিদষ আকষকণীি, সহদ াগ্ী, স্ব-িশরচাশিত এবং ক্ষমতাশিত শিক্ষার্থী শিক্ষদণর িক্ষয অজকে
করা ন দত িাদর। শিক্ষার্থীরা শিসশিে প্র ুশক্ত এবং নেটওিাকক সংস্থােগুশি োিবদ্ধতার সাদর্থ বযবহার করদব এবং তাদের
শিতামাতা শিসশিে েীশতমািা এবং শেদেক শিকাগুশি নমদে নজিা দ্বারা জাশর করা শিভাইসটি শেশিত করার নক্ষদত্র স্কু ি
নজিার সাদর্থ সহদ াশগ্তা করদবে বদি আিা করা হদে। েীদচ শিক্ষার্থী এবং অশভভাবকদের দ্বারা ততরী প্রশতশ্রুশতগুশির
সংশক্ষিসার নেওিা হি।
শিক্ষার্থীরা স্কু দির আদগ্, স্কু ি চিাকািীে এবং স্কু দির িদর কযািাদস র্থাকুক বা র্থাকুক, তারা শেম্নশিশখত োশিত্বগুশি
িািদে সম্মত হি।

•

ওিাে-টু -ওিাে নরামবুক হযান্ডবুক এবং এই েীশতগুশিদত বশণকত োিবদ্ধ বযবহাদরর শেদেক শিকাগুশি নমদে
োিীত্বিূণক এবং তেশতক িদ্ধশতদত শিভাইসটি বযবহার করা;

❖
❖
❖

কশিউটার নেটওিাকক এবং ইন্টারদেট গ্রহণদ াগ্য বযবহার (4526, 4526.I, এবং 4526R)
আচরণশবশি (5300)
শিসশিে মাশিকাোিীে উিকরণ এবং সরঞ্জাদমর অেুদমাশেত বযবহার (8330)

•
•
•

নকবিমাত্র শিক্ষণ এবং স্কু দির জেয উি ুক্ত কারকদমর সমর্থকদের উদেদিযই প্র ুশক্তর বযবহার করা

•
•
•

শিভাইসটি সবকো সুরশক্ষত রাখা।

ে সহকাদর এবং সুরক্ষার কর্থা মার্থাি নরদখ শিভাইসটির ক্ষশত হওিা এোে।
নকােও কমী সেসয বা শিতামাতা / অশভভাবকদক অেুি ুক্ত , শবিজ্জেক, হুমশকমূিক বা অস্বশস্তকর তর্থয,
শচত্র, বা বাতক াগুশি সিদকক অশবিদে অবশহত করা।
প্রশতশেে িুদরা চাজক ুক্ত নরামবুকটি স্কু দি শেদি আসা।
স্কু ি-বদষকর (বা শিসশিে এেদরািদমদন্টর) নিদষ নরামবুক একই অবস্থাি শফশরদি নেওিা। নকােও
শিক্ষার্থী শিসশিে ছাোর িদর শিভাইসগুশি অবযবহা ক হদি াি। নকােও শিভাইস নফরত শেদত বযর্থকতা
নফৌজোশর অশভদ াদগ্র কারণ হদত িাদর।

আমার সন্তাে এবং আশম এই ফমকটিদত এবং ওিাে-টু ওিাে নরামবুক হযান্ডবুক শহসাদব বশণকত োশিত্ব ও প্রতযািাগুশি সিদকক
িদেশছ, আদিাচো কদরশছ এবং তাদত সম্মত হদিশছ।
য়িক্ষার্থীর স্বীকৃয়ত
শিক্ষার্থীর োম (শপ্রন্ট):

স্বাক্ষ্র আইশি:

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষ্র:

তাশরখ:

য়পতামাতার স্বীকৃয়ত
রপতা-োতার নাে:
রপতা-োতার স্বাক্ষ্র:
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