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संक्षिप्त वििरण
िि-टु-वन लक्ष्य

City School District of Albany को वन-टु-वन (1:1) क्रोमबुक कार्यक्रमको ध्र्ान 21औं शताब्दीको अध्र्र्नकतायलाई

उपकरण र संसाधनहरू उपलब्ध गराउनमा केस्रित छ। शशक्षामा उत्कृष्टताको लागग शैक्षक्षक कार्यक्रमभरर अटुट रूपमा
अनक
ु लन गने प्रववगध आवश्र्क पछय । प्रववगधमा पहुुँच बढाउन
महत्त्वपूणम छ।

ववद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका ज्ञान र सोच्ने सीपहरूको प्रास्ट्ततमा सहायता गदाम, अध्र्र्नको लागग ववद्र्ार्थीको संलग्नता र

उत्सुकतालाई प्रोत्साहहत गनय शैक्षणणक प्रववगध शसद्ध गररएको छ। वन-टु-वन कार्यक्रमको लक्ष्र् भनेको ववद्र्ार्थीहरू शसक्नेे,
साझा गने, सहर्ोग गने, वववेचनात्मक रूपले सोच्ने र कार्यसच
ू ीमार्यत समतर्ाहरूको समाधान गने र प्रववगधको अनक
ु लन र
प्रगततशील शशक्षण ववगधहरू पारदशी गने हुनेछन ्।

ववद्यार्थीहरूबाट डिस्ट्रिक्टले लागू गररएको यन्र सकुशल, सुरक्षक्षत र राम्रोसँग काम गने अवरर्थामा राखेर, डिस्तिक्ट
प्रववगध र नेटवकय संसाधनहरू स्िम्मेवारीका सार्थ प्रर्ोग गने अपेक्षा गरररछ। र्ो हातेपुस्ततकाको िानकारीले प्रत्र्ेक
पक्षको उत्तरदातर्त्वहरू उल्लेख गछय र र्ी अपेक्षाहरू पूरा गनय ववद्र्ार्थी र आमाबुवाहरूलाई सहार्ता गनेछ।

उत्तरदायित्िहरू
विद्िार्थीका उत्तरदायित्िहरू

ववद्यार्थीहरूले स्ट्िम्मेवारीका सार्थ प्रववधि प्रयोग गनेछन ् र उनीहरूले प्रववधि र डिस्ट्रिक्ट नेटवकम संसािनहरू दव
ु ैको

उपयक्
ु त र स्ट्रवकायम योग्य प्रयोग बझ्
ु ने छन ् भन्ने हाम्रो अपेक्षा र ववश्वास छ। यी डिस्ट्रिक्ट अपेक्षाहरू ववद्यालयहरूभन्दा बाहहर
ववद्यार्थी र पररवारहरूलाई, लागू गररएको वन-टु-वन र्ररहरूलाई घर लैिान ववततार गछय । घरमा, ववद्र्ार्थीको डिस्तिक्ट
र्ररको
ववद्र्ालर्मा
समान
आर्ोस्ित
डिस्तिक्ट नीततहरूमा सम्बद्ध छ:
ु रछ र तनम्न
• प्रर्ोग,
कम्तय
म र इन्टरने
ट मापदण्िमा
स्वीकार्य प्रर्ोग
(4526,ह4526.1,
र 4526R)
ुटर नेटवकिततै
•
•

आचार संहहता (5300)

डिस्ट्रिक्टको रवाममत्वमा रहेको सामग्री र उपकरणहरू (8330)

ववद्यार्थीको प्रयोग र व्यवहार यनयन्रण गने नीयतहरू र प्रक्रियाहरूका सार्थै, डिस्तिक् टको अपेक्षा छ क्रक:

ववद्यार्थीहरूले यनम्न कायम र्िेछि ्•
डिस्ट्रिकले उपलब्ि गराएको कम्तयट
ु र प्रववधिको रयाहार र संरक्षण गनम सामान्य अमभप्राय लागू गने।
•
लागू गररएको िोमबक
ु लाई प्रातत गरे को अवरर्थामा ववद्यालय वर्मको अस्ट्न्तम (वा ववद्यार्थीको नामाां कन) मा
•
•
•

•

डस्ट्ेस्ट्रिक्टलाई क्रिताम गने।
प्रत्येक समय आफ्नो यन्र सरु क्षक्षत गने।
यन्रको कुनै पयन क्षयत वा चोरी सकेसम्म यछटो मशक्षक/आमाबुवा/ववद्यालय प्रशासकलाई ररपोर्ट गर्ने।

आफ्नो 1:1 यन्त्रलाई रातीमा चार्ट गर्ने र यो प्रत्येक विर्न पूर्ट चार्टको सार्थ तयार छ भर्नी सुवर्नवित गर्ने। पूर्ट

रूपमा चार्ट भएको यन्त्रको पूरै ववद्यालय विर्नसम्म रहर्ने प्रशस्त ब्यार्र ी क्षमता हुन्छ। पावर
कर्ट /चार्टरहरू घरमा छोर्् र्नुपछट ।
डिस्ट्रिक्टले लागू गररएको िोमबुकहरूको प्रयोगको अयतररक्त डिस्ट्िटल नागररकताको मौमलक मसद्िान्तहरू अभ्यास गने।

ववद्यार्थीहरूले यनम्न कुरा र्िेछैिि ्• विद्यालर्ले लागू गरे को र्न्त्रमा विन्ह लगाउने, ववकृत गर्ने वा स्टिकरहरू लगाउर्ने।
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• ओभरराइि, बाइपास गर् ने िा अन्यथा इन्टरनेट विल्टररङ सफ्टिेर्र, यन्त्र सेवर्ङ् हरू, हार्ट वेयर, सफ्टवेयर वा
•
•

र्नेर्वकट कस्टिगरे सर्नमा छे र्छार् गर्ने प्रयास।
व्यावसाययक वा रािनीयतक उद्दे श्यहरूका लाधग डिस्ट्रिकले लागू गरे को यन्रको प्रयोग।
व्यस्ट्क्तगत प्रयोग (गेवमङ, सामावर्क सञ्जाल, सन्दे श, आवि) र/वा प्रास्टिको लावग सफ्टवेयर स्र्थापर्ना।

अभििािकका उत्तरदायित्िहरू

यो कुनै पयन ववद्यार्थीको सिलताको माममला भएकोले, आमाबव
ु ाले र्समा सहार्ता गनय महत्त्वपण
ू य भशू मका तनवायह गनह
ुय ु रछ।
आमाबव
ु ाले वन-टु-वन क्रोमबक
ु कार्यक्रमको सर्लताको लागग केही स्ट्िम्मेवारी ग्रहण गनम आवश्यक पछम । िोमबक
ु प्रातत
गने ववद्यार्थीको आमाबुवा/अशभभावकले तनम्न कुरा गनह
ुय ु नेछ भरने डिस्तिक्टको अपेक्षा छ:
• ववशेर्गरी समय र तपाईंको बच्चाले इन्टरनेट प्रयोग गदाम वा डिस्ट्िटल ममडिया जानकारी स्रोतहरू उपभोग गर्ाय

अनुसरण गने विषर् िस्तुको सीमाहरू छलिल गरे र, सामान्यतया यन्त्रको प्रयोग वर्नरीक्षर् गर्ने।
• सहोदर र अन्य पाररवाररक सदरयहरूले व्यस्ट्क्तगत प्रयोगको लाधग सो यन्रको प्रयोग गनह
ुम ु न्न भन्ने सुयनस्ट्श्चत गने।
• यन्र क्रिताम, खराब गररएको, हराएको वा चोरी गररएको छै र्न भर्ने ममटत वा स्र्थार्नान्तरर्को लागतको लावग
उत्तरिावयत्व ग्रहर् गर्ने।
o चोरीको अवरर्थामा प्रहरी ररपोटम दायर गररनुपछम ।

डिस्ट्रिक्टका उत्तरदायित्िहरू

City School District of Albany ले र्ररहरू मार उपलब्ध गराउन बाहे क कायमिमको सिलताको उत्तरदाययत्व साझा

गछम । सकुशल, सरु क्षक्षत र अर्थयपण
ू य शैक्षणणक प्रववगध अनभ
ु वहरू सतु नस्श्चत गनयको लागग, डिस्तिक्टले तनम्न कुरा गनेछ:
• ववद्यालय पररसर र बाहहर दव
ु ैमा क्रिल्टर गने इन्टरनेट ववर्य वरतु उपलब्ि गराउने। कुनै पयन िव ल्टररङ
•
•

समाधान 100% प्रभावकारी र्नभएकोले, अवभभावकीय वर्नरीक्षर् र र्ागरूकता पवर्न महत्त्वपूर्ट छ।
संसािनहरूको अनप
ु यक्
ु त पहुुँच र प्रयोग बारे अनस
ु न्िान गने।
ववद्यालय पररसर र बाहहर दव
ु ैमा, स्वचावलत सफ्टवेयर र सुरक्षा अद्यावविकहरू उपलब्ध गराउर्ने।

• ववशेर् लागत बचतहरूमा आिारभूत मममत पूरा गने। ववरतत
ू म लागतमा
ृ मममतको लाधग महत्त्वपण

पेशेवर सेवाहरू आवश्यक पछम ।
o ववद्यार्थी र उनीहरूका आमाबव
ु ा/अवभभावकहरूलाई उर्नीहरूको 1:1 यन्त्रको कुर्नै पवर्न ममटत
गर्नट स्पष्ट रूपमा प्रवतबन्ध लगाइएको छ। समस्या आइरहे का िा ममयत र सांरक्षण आिश्यक पने
कुनै पवन 1:1 यन्त्रलाई प्राववविक सहायता र/वा ममटतको लावग वर्स्टिरक्टमा विताट गररर्नुपछट ।

मार्गयिदे शिको उत्तरदािी प्रिोर्
सामान्ि रिाहार

आिारभूत सही यनणमय र रयाहारले िोमबुकको समरया-मक्
ु त प्रर्ोगको पाँच (5) वर्यको औसत बेहोने छ। क्रोमबुकलाई
उच्चतम कार्यसम्पादनमा राख्नको लागग सामारर् उपार्हरू तर्थावपत गनय अत्र्रतै महत्त्वपूणय छ।
• स्ट्रिन सिा गनम कुनै पयन प्रकारको सिा गर्ने होइन, सिा, र्नरम कपर्ा मात्र प्रयोग गर्नुटहोस्।
• क्षयत हुन नहदनको लाधग किम र केबलहरूलाई ध्यानपूवक
म िोमबुकमा िोड्नुपछम ।
• िोमबुकहरू अत्यधिक तातो र धचसोप्रयत अत्यन्तै संवद
े नशील छन ्;

के्रोमबक
ु हरूलाई यी अवरर्थाहरूमा प्रकट नगनह
ुम ोस ्।
• िोमबुकको प्रयोग पूरा भएपयछ कभरलाई हलुकासुँग बन्द गनह
ुम ोस ्। िोमबुकको कभरलाई बलसहहत
बन्द नगनह
ुम ोस ्, ककनकी र्स कारण आकस्तमक स्तक्रन क्षतत हुरछ।
•
•

िोमबक
ु हरूलाई कहहल्यै पयन अनलक वा यनरीक्षण नगने क्षेरमा बबना यनगरानी नछोड्नुहोस ्।
िोमबुकहरूलाई सुरक्षक्षत तररकाले लक लगाउने ववद्यार्थीको लकरमा भण्िार गनम सक्रकन्छ। लकरमा भण्िार गदाम
के्रोमबुकको माधर्थ केही पयन राख्नु हुुँदैन।
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सामान्ि प्रिोर् र व्ििरर्थापि

डिस्ट्रिक्टले लागू गररएको यन्रहरू ववद्यालय र घर दव
ु ै ठाउुँ मा रोबरट मसकाइको अनुभवमा सहायता प्रदान गनम उपलब्ि

गराइएको हो। सबै ववद्यमान प्रहरीहरूले अयघल्लो पटक प्रत्येक समय र रर्थानमा यन्रहरूको प्रयोग यनयन्रण पहहचान गरे का

धर्थए। यनयन्रण गने प्रहरीहरूका सार्थै, डिस्तिक्टले लागू गरे को र्ररहरू तनम्न कुराको ववर्र् हुरछन ्:
• कुनैपयन समयमा सङ्कलन र यनरीक्षण गने। िोमबक
ु को यनरीक्षणका यनम्न कारण हुन सक्छन ् तर यसमा मार
सीममत छै नन ्: प्रकायटता, संरक्षर्, सेवा योग्यता र क्रोमबुक प्रयोग गिाट ववद्यार्थीको आचरर्।
• ववद्यार्थीलाई िोमबक
ु को कुनै पयन उपयोगको समबन्िमा गोपनीयता वा यनिीपनको अपेक्षा छै न। डिस्ट्रिक्टले, पूवट
सूचर्ना वा सहमवतवबर्ना वर्स्टिरक्टको सञ्चालर्नको सम्बन्धमा कुर्नै पवर्न कारर्को लावग कुर्नै समय ववद्यार्थीको
क्रोमबुकको प्रयोगको लग गर्नट, वर्नरीक्षर् गर्नट, पहुुँ च गर्नट, हे र्नाट र वर्नगरार्नी राख्न सक्छ।
• सबै िोमबक
ु मा डिस्ट्रिक्ट सम्पवत्त ट्यागहरूले लेवल लगाइनेछ। सम्पवत्त ट्यागहरू कुनै पयन तररकामा
पररमास्ट्ित
म वा टे म्पिम नहुन नसक्छ। ववद्यार्थीहरूलाई सम्पवत्त ट्यागहरू बबगानम वा डिस्ट्रिक्ट सम्पवत्त

ट्यागहरूबबन िोमबुकमा जानको लावग क्रोमबुकको पूणय प्रवतस्थापनको लागतसम्म शुल्क लगाउन सवकन्छ।
• यन्र ववद्यालयमा प्रयोग गदाम, कक्षा वभत्रको असाइन्मेन्टहरूको लावग, ववद्यार्थीलाई कक्षासुँग सम्बस्टन्धत कायटको
लावग वववशष्ट रूपमा यन्त्र प्रयोग गर्नट आवश्यक पछट । विद्याथीले कक्षा सम्बन्धी नभएको कुनै पवन कार्य गरे को
िेला पारे मा, सुवविाहरू गुमाउर्न सक्छ र आवश्यक अर्नुशासर्नात्मक कायटवाही गररर्नेछ।
• िोमबुकहरूमा अन्तर-वर्नवमटत वेबक्याम छ। वर्स्टिरक्टसुँग र्ाढाबार् वेबक्याममा पहुुँ च गर्ने क्षमता छै न।
विद्याथीहरूमा वनगरानी राख्नको लावग कुनै पवन समर् िेबक्याम प्रर्ोग गररनेछैन।

सहािता र ममगत
सहािता र समरिा यििारण

िोमबुकहरू प्रयोगमा असामान्य रूपमा सािारण र ववश्वसनीय हुुँदा, सहार्ता आवश्र्क पने अवतर्थाहरू हुरछन ्।

प्राववगधक मद्दत िेतक (518.475.6175) लाई सम्पकयगरे र सामारर् व्र्ेावसाययक समय अवधिमा सामान्य प्राववधिक
सहायता उपलब्ि हुन्छ। मद्दत िेरकले डिस्ट्रिक्टले लागू गरे को येन्रहरूसुँग सम्बस्ट्न्ित सीममत प्राववधिक सहयोग मार
उपलब्ि गराउन सक्छ भन्ने कुरा नोट गनम महत्त्वपूणम छ।

व्यस्ट्क्तगत प्रववधिको लाधग सहायता उपलब्ि छै न। भचअ
ुम ल यनदे शनसुँग सम्बस्ट्न्ित सहायता मशक्षक वा भवनको

प्रशासकलाई यनदे मशत गनप
ुम छम । डिस्ट्रिक्टसुँग डिस्ट्रिक्ट वेबसाइटमा यनम्न रर्थानमा प्रशरत शैक्षणणक प्रववधि/भचअ
ुय ल
शसकाइ संसाधनहरू छन ्: https://www.albanyschools.org/academics/distance-learning

प्रववधिज्ञले िोनमा, सम्भव भएसम्म, टाढाबाटै समतर्ा सम्बोधन गने प्रर्ास गनेछन ्। प्रववगधज्ञले ववद्र्ार्थीको र्ररलाई

शाररररक सावधानी आवश्र्क पछय भनी तनधायरण गरे मा, प्रववगधज्ञले हटकट शसिमना गनह
े र ववद्यार्थीलाई आफ्नो यन्रलाई
ुम ु नछ
ववद्यालयको कायामलयमा वा यनहदम ष्ट िोमबुकको
व्यवरर्थापकसुँग लैिान यनदे मशत गनह
ुम ु नेछ।

डिस्ट्रिक्टलाई सहायताको लाधग सम्पकम गनअ
ुम यघ, तनम्न आधारभूत समतर्ा तनवारणको चरणहरूले समतर्ा समाधान गनय
सक्छन ्:
• तपाईंको यनम्न वेबसाइटमा िेला पानम सक्रकने िोमबुकको पररचय मागमदशमक:
https://www.albany.k12.ny.us/portals/0/documents/chromebook_intro_guide.pdf
• समरया यनवारण गने पहहलो चरणको रूपमा सिै यन्रलाई पुनः सुरु गने प्रयास गनुह
म ोस ्।
• इन्टरनेटमा पहुँ ि गनय असक्षम भएमा, तारववहीर्न वर्नयुक्त छ र यन्त्र र्नेर्वकटमा र्र्ार्न गररएको छ भर्नी सुवर्नवित
गर्नुटहोस्।
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• ब्यािी चािम छ भनी यनस्ट्श्चत हुनुहोस ्। छै न भने, यन्त्रलाई कर्ट प्रयोग गरे र पावर स्रोतमा र्र्ार्न गर्नुटहोस्।

• ववद्यार्थीहरूले गह
ु बाट वप्रन्ट गनम Google Cloud Print समािार्नसुँग गृह वप्रन्टरहरू सेर्
ृ मा आफ्ना िोमबक
अप गर्नट सक्छर्न्। Google Cloud Print बारे र्ार्नकारी वर्नम्नमा समेवश हुर्नसक्छ:
.http://www.google.com/cloudprint/learn/
• ग्रेि 6-12 का ववद्यार्थीहरूले पासवर्ट पररवतटर्न वा ररसेर् गर्नटको लावग वर्स्टिरक्टको पासवर्ट स्वयम्-सेवा
व्यवस्र्थापर्न प्रर्ाली प्रयोग गर्नुटपछट । र्नामां कर्न गर्नट र यो प्रणाली प्रर्ोग गनयको लावग वनर्े शन
नस्ट्ेम्नमा िेला पानम सक्रकन्छ:
o

पासविम ररसेट गने उपकरण: https://ssrpm.albany.k12.ny.us

o

प्रमशक्षण मभडियो: https://youtu.be/yQM25wmLZ4I

ममगत र लार्तहरू

वन-टु-वन कार्यक्रमको मध्र्-वर्य कार्ायरवर्नसँग, बीमा ववकल्पको मूल्र् अमारर् घोवर्त गररएको छ। 2020-2021

ववद्र्ालर् वर्यको लागग, डिस्तिक्टले तवर्म ्-बीमा कार्यक्रम आर्ोिना गरे को छै न। 2021-2022 ववद्र्ालर् वर्यको लागग
र्ररहरूको पुन-िारीसँग सुरुवात गदाय, पाररवाररक-ववत्त व्र्वतर्था बीमा ववकल्प हुनेछ। वावर्यक शुल्क र कभरे िसँग
सम्बस्रधत वववरणहरू अको वर्यको सरु
ु वात नस्िकै प्रतताव गररनेछ।

उधचत रयाहार र उत्तरदायी प्रयोगको सार्थ, र्ी हटकाउ र्रत ्रहरूलाई र्थोरै देणख कुनै संरक्षण र मममतको आवश्यक पदै न।
एकल रूपमा सबैभन्दा प्रभावकारी र सरतो "बीमा" भनेको उत्तरदार्ी तवाशमत्व हो। City School District of Albany

सामारर् प्रर्ोगबाट भएको उपकरण क्षतत वा उपकरण खराबीको लागग ममयत लागतको लागग उत्तरदार्ी हुनेछ। समान
ववद्यार्थी/र्ररसँग ववशभरन घटनाको लागग लागतहरू र सबै अरर् क्षतत, नाश वा चोरी—िानीिानी वा आकस्तमक

भएतापतन— ववद्र्ार्थीको उत्तरदातर्त्व हुनेछ। तल 2020-2021 ववद्र्ालर् वर्यको लागग सामारर् क्रोमबुक ममयतको लागग
लागतहरू छन ्।

*सबै प्रकारको मममत प्रततबबम्बबत गरस्ट् एको छै ि। ममगतको प्रकारको आधारमा लार्तहरू भिन्ि-भिन्न हुन्छन।्
ममगत/प्रततस्थापन शल्
ु क

पण
ू ग लार्त

प्रर्थम दाबी

दोस्रो दाबी

अन्ि सबै दाबीहरू

आकस्ट्रमक ववनाशकारी क्षयत

$265

यन:शुल्क

50% लागत

मममतको पूणम लागत

50% लागत

प्रयतरर्थापन गनम पूणम

चोरी (प्रहरी ररपोटय भएको)

$265

असाविानीका कारण नाश वा क्षयत

$265

स्ट्रिन प्रयतरर्थापन

$100

असामययक ब्यािी प्रयतरर्थापन

$65

क्रकबोिम प्रयतरर्थापन

$50

पावर एितटर प्रयतरर्थापन

$35

यन:शल्
ु क

50% लागत

यन:शुल्क

लागतलागत
50%

यन:शल्
ु क

50% लागत

यन:शुल्क

50% लागत

यन:शुल्क

50% लागत

प्रयतरर्थापन गनम पण
ू म लागत
प्रयतरर्थापन गनम पूणम लागत
प्रयतरर्थापन गनम पूणम लागत
प्रयतरर्थापन गनम पण
ू म लागत
प्रयतरर्थापन गनम पूणम लागत
प्रयतरर्थापन गनम पूणम लागत

ववद्यार्थी र उनीहरूका आमाबव
ु ा/अशभभावकहरूलाई उनीहरूको 1:1 र्ररको कुनै पतन ममयत गनय तपष्ट रूपमा प्रततबरध
लगाइएको छ। कुिै पयि पररस्ट्रर्थयतहरूमा विद्िार्थीहरूलाई आफ्िा कम्प्िट
ु र कम्पिी िा पि बाहहर लैजािे

अिुमयत हदइएको छै ि। सबै मममत, प्राववगधक सहायता र समरया यनवारण City School District of Albany
प्राववगधक ववभागद्वारा सम्भाशलनेछ।
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विद्िार्थी सम्झौता
City School District of Albany ले शैक्षक्षक कार्यक्रममा मूलभूतको रूपमा कम््र्ुहटङ र्ररमा वन-टु-वन पहुँच

हे छय। प्रत्र्ेक ववद्र्ार्थीलाई ववद्र्ालर्मेा र ववद्यालयभन्दा टाढा दव
ु ै ठाउुँ को प्रयोगको िोमबुकको उपलब्ि गराउुँ दा,
संलग्न हुनुको लक्ष्र्, सहर्ोगपूण,य तवर्म ् तनदे शशत र सशक्त ववद्र्ार्थी शसकाइ तर्थानलाई ध्र्ान नराखी पहुँच गनय

सककरछ। ववद्र्ार्थीहरूबाट डिस्तिक्ट प्रववगध र नेटवकय संशाधनहरू स्िम्मेवारीका सार्थ प्रयोग गने अपेक्षा राणखन्छ र
आमाबुवाहरूबाट उहाुँहरूको बच्चाले डिस्ट्रिक्टले लागू गरे को यन्रहरू डिस्ट्रिक्टका नीयत र मागमदशमनहरू अनुसार
प्रयोग गछम न ् भनी सुयनस्ट्श्चत गनम रकूल डिस्ट्रिक्टलाई सार्थ हदने अपेक्षा राणखन्छ। तल ववद्यार्थी र आमाबुवाहरूद्वारा
गररएका प्रयतबद्िताको
श छ। भएतापयन, ववद्र्ालर् पहहला, ववद्र्ालर् अवगधमा र पतछ उत्तरदातर्त्वहरूको
ववद्यार्थीहरू
क्याम्पसमासारां
वा बाहहर
पालना गनय सहमत छन ्।
• वन-र्ु -वर्न क्रोमबुक हातेपुस्टस्तका र वर्नम्न र्नीवतहरूमा उल्लेख गररएका मागटवर्निे शर्नको उत्तरिायी

•
•
•
•
•
•

प्रयोगको पालर्ना गिै , उत्तरिायी र र्नैवतक तररकामा यन्त्रको प्रयोग गर्नुटहोस्:
❖ कम्प्युटर नेटिकय र इन्टरनेट स्वीकार्य प्रर्ोग (4526, 4526.1, र 4526R)
❖ आिार सांवहता (5300)
❖ वडस्ट्रिक्टको स्वावमत्वमा रहे को सामग्रीहरू र उपकरणको आवधकाररक प्रर्ोग (8330)
मसकाइ र ववद्यालयको उपयक्
म ोस ्।
ु त प्रकायमहरूलाई सहायता गनम मार प्रववधिको प्रयोग गनुह
यन्रलाई रयाहार र ध्यानपूवक
म सुरक्षाका सार्थ प्रयोग गरे र यसलाई खराब बगनह
ुम ोस ्।
अनुपयुक्त, खतरापूर्ट, र्र लाग्दो वा असहर् र्ार्नकारी, छवव वा सन्दे शहरू बारे तुरून्तै कमटचारी
सिस्य वा आमाबुवा/अवभभावकलाई सूवचत गराउर्नुहोस्।
प्रत्येक समय यन्रलाई सुरक्षक्षत राख्नुहोस ्।
प्रत्येक हदन िोमबुकलाई पूणम चािम गरे र ल्याउनुहोस ्।
क्रोमबुकलाई प्राप्त गरे को समान अिस्थामा विद्यालर् िषयको अस्ट्िम (वा वर्स्टिरक्ट
र्नामां कर्न) मा विताट गर्नुटहोस्। ववद्यार्थीले एकपर्क वर्स्टिरक्ट छोर्े पवछ यन्त्रहरू अर्नुपयोगी
हुन्छर्न्। यर्न त्र विताय गनय असिल भएमा अपराधी शुल्कहरू लाग्न सक्छ।

यो िाराम र वन-टु-वन क्रोमबुक हातेपुस्ततकामा उल्लेख गररएका उत्तरदातर्त्व र अपेक्षाहरू मेरो बच्चा र मैले पढे र
छलर्ल गरे का छौं र सहमत छौ।

विद्िार्थीको प्रमाणीकरण
ववद्यार्थीको नाम (वप्ररट गनह
ुय ोसे्):
ववद्र्ार्थीको हतताक्षर:

ववद्र्ार्थीको ID:
शमतत:

आमाबुिाको प्रमाणीकरण
आमाबुवाको नाम:
आमाबुवाको हरताक्षर:
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