
خانواده ھای گرامی،

و خانواده ھا موظف ھستند کھ در تمام جنبھ ھای یادگیریبھ منظور حفظ ایمنی و حریم خصوصی دانش آموزان، ھمۀ دانش آموزان
جلساتانتظارات کاربری و پارامترھای زیر را برای شرکت درآنالین و در ھمۀ مدل ھای آموزشی (مدرسۀ تطبیقی و مجازی)،

اگرکالس درس یا دورۀ کالسی ھر دانش آموز را بررسی کرده اند.یادگیری ھمزمان و آنالین رعایت کنند. معلمان قبالً انتظارات
سؤالی دارید، لطفاً با مدیر مدرسۀ خود تماس بگیرید.

انتظارات کاربری و رفتاری
ھمزمان و «زنده»، با موارد زیر موافقت می کنند:با شرکت در آموزش و یادگیریدانش آموزان و خانواده ھا

؛تأییدشدۀ ھیئت مدیرهابزارھای یادگیری ھمزمان و پلتفورم ھایاستفاده از فقط●
؛فناوریازمناسباستفادۀبرایYRDSBسیاست ھایورویھ ھارعایت●
حضوری کھ در مورد کالس ھای مجازی نیز صدق می کنند؛رعایت ھمۀ آیین نامھ ھای اخالقی و رفتاری برای کالس ھای●

برخی از این قواعد عبارتند از:
ھمھ؛مشارکت بھ شکل ھمھ شمول، مالحظھ گر و محترمانھ برای○
برخی از آن ھا عبارتند از نژادپرستی ضدبومی،عدم مشارکت در رفتارھای تبعیض آمیز یا نفرت آمیز کھ○

یھودستیزی، تبعیض طبقاتی،توانمندگرایی، نژادپرستی ضدآسیایی، نژادپرستی ضدسیاھپوستان،
وھمجنس گراھراسی، اسالم ھراسی، جنسیت زدگی، تراجنس ھراسی؛

تبعیض آمیز یا نامناسب بھ معلم یا یکی از کارکنانگزارش دھی فوری ھرگونھ رفتار نژادپرستانھ، نفرت آمیز،○
مورد اعتماد مدرسھ.

آموزشیوالدین/سرپرستان می توانند در ورود بھ پلتفورم ھایشرکت در جلسات ھمزمان فقط محدود بھ دانش آموزان است.●
یادآوریموارد، اھمیت استقالل دانش آموز در یادگیری بھ والدینیا ابزارھای دیجیتال، بھ فرزند خود کمک کنند.  در ھمۀ

می شود.
والدین/سرپرستان و دانش آموزان «نباید»:●

Googleجلسۀازھیچ بخشی○ MeetیاZoomدستگاه ھایازاستفادهباراویدئوھا)یاصداھاتصاویر،(شامل
ضبط خارجی یا داخلی، ضبط کنند؛

طریقی، اعم از شبکھ ھای اجتماعی، بازنشر/پست کنند؛ھیچ مطلب ضبط شده، کپی شده یا توزیع شده ای را بھ ھر○
دستور داده است (مثالً ویدئوی مورد استفاده برایبھ جز مواردی کھ برایشان اجازۀ صریح وجود دارد یا معلم○

یا اسکرین شات دیگری از ھیچ چیز بگیرند؛اھداف آموزشی کھ بعداً دوباره ُپست نخواھد شد)، عکس
ومطالب را بھ ھیچ شکلی مورد ویرایش یا دستکاری قرار دھند؛○
Googleجلساتبھلینک○ MeetوZoomدھند.قرارھم رسانی/توزیعموردرامی گذارداختیاردرمعلمکھ

دانش آموز شود کھ می تواند شامل تعلیق یا اخراج باشد.عدم رعایت این انتظارات ممکن است منجر بھ جریمۀ انضباطی
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https://docs.google.com/document/d/1fH7kcD-IwpzN0zPfSmd5BfqbCkRlEgbYXIfoC5sg8IU/edit
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-appropriateuse-194.pdf


ضبط جلسات یادگیری آنالین ھمزمان

شده اید.پارامترھای شرکت در یادگیری آنالین ھمزمان را متوجھلطفاً اطالعات زیر را بادقت بخوانید تا مطمئن شوید کھ

را برای اھداف زیر ضبط کند:معلم می تواند ھمۀ بخش ھای جلسات یادگیری آنالین ھمزمان.1
a.با ھدف یادگیری دانش آموز
b.با ھدف ارزیابی دانش آموز
c.با ھدف استفادۀ آموزشی در آینده

متداوللینک سؤاالتویدئوھای ضبط شدۀ یادگیری ھمزمان، لطفاً بھبرای اطالعات بیشتر دربارۀ ھدف، دسترسی، نگھداری و حفظ
مراجعھ کنید.در اینجا

دانش آموز،ھرمشخصنیازھایاساسبرووجودصورتدرزیرنویس شدهیادداشت ھایمتنلحظھ ای،یادداشت بردارنبوددر.2
در اختیار وی قرار داده خواھد شد. در این موارد:

گفتھ شده است وجود دارد؛یک نسخۀ نوشتاری از آنچھ در یک جلسھ یا گفتگوی کالسی○
دارند؛ واختیار دانش آموز(ھایی) قرار می گیرد کھ آن را الزمرونوشت روی پلتفورم یادگیری ُپست نمی شود، اما فقط در○
دارندنیازآنبھخود)IEP(فردیآموزشیبرنامھبامطابقکھمی گیردقراردانش آموزانیاستفادۀموردیادداشت ھااین○

و فقط برای حصول مفھوم و کارکردھای اجرایی بھ کار می روند.

اگر سؤالی دارید، لطفاً با مدیر مدرسۀ خود تماس بگیرید.

سپاس گزاریم
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https://docs.google.com/document/d/1p7twgZhY57mxzvLKzLhvqaRh6RMm3yIBV1ysqn1N9d8/edit
https://docs.google.com/document/d/1p7twgZhY57mxzvLKzLhvqaRh6RMm3yIBV1ysqn1N9d8/edit

