ग्रेनाइट �ू ल �ड���� उपयु� प्रयोग नी�त
�वद्याथ� प्र�व�ध प्रयोग सम्झौता
�वद्याथ� �श�ाको ला�ग प्र�व�धको प्रयोग मू�वान �नसक्छ। िड����को �ा�म�मा रहेको प्र�व�धको प्रयोग र �वद्यालयको इ�रनेट प�ँ चमा �वशेषा�धकार ��छ,
जसलाई अ�धकार प्रदान ग�रएको साथै आर��त ग�रएको �नसक्छ। �वद्याथ�ह� �न� कु राह�बाट सावधान ��छन् र �न� कु राह�को पालना गन�छन् भनी अपे�ा
ग�र�छ:
1. �वद्याथ�को ���गत सुर�ा
���गत स�कर् जानकारीलाई खोल्नको ला�ग सावर्ज�नक प�ँ च �ने गरी इ�रनेट साइटह�मा प्र�व� नग�रएको �नसक्छ। यसमा �वद्याथ�को ठे गाना, फोन न�र,
���गत इमेल ठे गाना र अ� ���गत जानकारी समावेश ��छन्।
2. 2. गोपनीयताको अपे�ा
�वद्याथ�ह�मा फाइल, िड�, कागजात, इमेल आिदमा गोपनीयताको अपे�ा �ँ दैन जसलाई िड���� उपकरणह�मा प्रयोग ग�रएको वा �सजर्ना ग�रएको ��छ।
3. �वद्याथ�को डेटा गोपनीयता
Utah रा� कानूनका अनुसार हरे क �वद्यालयलाई तेस्रो प�ह�लाई �वद्याथ�को करारीय जानकारी साझा गन� खुलासा गनर् आव�क पछर् । GDS ले यो
जानकारीलाई आफ्नो शै��क प्र�व�ध वेबपृ�को �वद्याथ�को डेटा गोपनीयता जानकारी ट्याबमा पो� गछर् ।
http://academictechnology.graniteschools.org/studentdataprivacy.aspx
�श�ले प्रयोग गनर् स�े �वद्याथ�को जानकारी साझा गन� स�वेयरलाई िड����को उपयोग �रपोटर् साइटमा फे ला पानर् सिक�छ।
4. क�युटर र य�का प्रयोगह�लाई प्र�तब� ग�रएको
�वद्याथ�ह�लाई �न� कु राह�बाट प्र�तब��त ग�रएको ��छ (तर सी�मत �ँ दैन) अप�वत्र वा अश्ल�ल फाइल/स�वेयर/ए��लके सनह� प�ँ च गन�, भ�ार गन� वा �सजर्ना गन�
सािह��क चोरी कायर् वा प्र�त�ल�पअ�धकार वा �ापार �च� उ�ङ्घन गन�
िड����को �ा�म�मा रहेका हाडर्वेयर वा स�वेयर ��त गन�, प�रवतर्न गन� वा प�रमाजर्न गन�
कम्�ुटर सुर�ा बाइपास गन� प्रयास गन�
गैर-�ीकृ त स�वेयर डाउनलोड गन� र प्रयोग गन�
कु नै प�न ���ह�लाई हा�न पुयार्उने, बदनाम गन�, हैरान गन� वा अ�था साइबर बदमाशी गन�
क�ा समयको अव�धमा अना�धकृ त प्रयोग गन�
5. इ�रनेट प्रयोग
अ�धकार प्रा� �ँ दा मात्र �वद्याथ�ह�ले �वद्यालयको इ�रनेट प�ँ चको प्रयोग गनर् स�े छन्।
6. अनुशासना�क कायर्
अनुशासना�क कायर्ह� यस सम्झौता अनुसार चा�लनेछ (उदाहरण: उपकरणह�मा प�ँ च निदने, �नल�न र कानुन प्रवतर्नको सं ल�ता आिद)।
थप जानकारीको ला�ग, कृ पया आफ्नो �वद्याथ�को �श�क वा �वद्यालयमा प्रशासनलाई स�कर् गनुर्होस्।

�वद्याथ�को नाम (पिहलो)____________________(म�म)_____(प�छ�ो)__________________________
(कृ पया �प्र� गनुर्होस्)

ग्रेड __________�वद्याथ� # _________________
मसँ ग �ड���� कम्�ुटर उपकरण प्रयोग गन� अवसर भएमा, मैले ��ो कायर् �वद्याथ� प्र�व�ध प्रयोग सम्झौताका प्रावधानह�का अनुसार गन�छु।
�वद्याथ�को ह�ा�र __________________________________�म�त _______________
मैले मेरो ब�ालाई सम्झौताका प्रावधानह�का अनुसार �ड����को प्र�व�ध र इ�रनेट प्रयोग गनर् अनुम�त �द�छु ।
आमाबुवा/अ�भभावक ह�ा�र ___________________________________ �म�त _______________

जुन 2018 मा सं शोधन ग�रएको

