خانوادههای گرامی،
بهمنظور حفظ ایمنی و حریم خصوصی دانشآموزان ،همۀ دانشآموزان و خانوادهها موظف هستند که در تمام جنبههای یادگیری
آنالین و در همۀ مدلهای آموزشی (مدرسۀ تطبیقی و مجازی) ،انتظارات کاربری و پارامترهای زیر را برای شرکت در جلسات
یادگیری همزمان و آنالین رعایت کنند .معلمان قبالً انتظارات کالس درس یا دورۀ کالسی هر دانشآموز را بررسی کردهاند .اگر
سؤالی دارید ،لطفا ً با مدیر مدرسۀ خود تماس بگیرید.

انتظارات کاربری و رفتاری
دانشآموزان و خانوادهها با شرکت در آموزش و یادگیری همزمان و «زنده» ،با موارد زیر موافقت میکنند:
● استفاده از فقط ابزارهای یادگیری همزمان و پلتفورمهای تأییدشدۀ هیئتمدیره؛
● رعایت رویهها و سیاستهای  YRDSBبرای استفادۀ مناسب از فناوری؛
● رعایت همۀ آییننامههای اخالقی و رفتاری برای کالسهای حضوری که در مورد کالسهای مجازی نیز صدق میکنند؛
برخی از این قواعد عبارتند از:
○ مشارکت به شکل همهشمول ،مالحظهگر و محترمانه برای همه؛
○ عدم مشارکت در رفتارهای تبعیضآمیز یا نفرتآمیز که برخی از آنها عبارتند از نژادپرستی ضدبومی،
توانمندگرایی ،نژادپرستی ضدآسیایی ،نژادپرستی ضدسیاهپوستان ،یهودستیزی ،تبعیض طبقاتی،
همجنسگراهراسی ،اسالمهراسی ،جنسیتزدگی ،تراجنسهراسی؛ و
○ گزارشدهی فوری هرگونه رفتار نژادپرستانه ،نفرتآمیز ،تبعیضآمیز یا نامناسب به معلم یا یکی از کارکنان
مورد اعتماد مدرسه.
● شرکت در جلسات همزمان فقط محدود به دانشآموزان است .والدین/سرپرستان میتوانند در ورود به پلتفورمهای آموزشی
یا ابزارهای دیجیتال ،به فرزند خود کمک کنند .در همۀ موارد ،اهمیت استقالل دانشآموز در یادگیری به والدین یادآوری
میشود.
● والدین/سرپرستان و دانشآموزان «نباید»:
○ هیچبخشی از جلسۀ  Google Meetیا ( Zoomشامل تصاویر ،صداها یا ویدئوها) را با استفاده از دستگاههای
ضبط خارجی یا داخلی ،ضبط کنند؛
○ هیچ مطلب ضبطشده ،کپیشده یا توزیعشدهای را به هر طریقی ،اعم از شبکههای اجتماعی ،بازنشر/پست کنند؛
○ به جز مواردی که برایشان اجازۀ صریح وجود دارد یا معلم دستور داده است (مثالً ویدئوی مورد استفاده برای
اهداف آموزشی که بعداً دوباره پُست نخواهد شد) ،عکس یا اسکرینشات دیگری از هیچچیز بگیرند؛
○ مطالب را به هیچشکلی مورد ویرایش یا دستکاری قرار دهند؛ و
○ لینک به جلسات  Google Meetو  Zoomکه معلم در اختیار میگذارد را مورد همرسانی/توزیع قرار دهند.
عدم رعایت این انتظارات ممکن است منجر به جریمۀ انضباطی دانشآموز شود که میتواند شامل تعلیق یا اخراج باشد.
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ضبط جلسات یادگیری آنالین همزمان
لطفا ً اطالعات زیر را بادقت بخوانید تا مطمئن شوید که پارامترهای شرکت در یادگیری آنالین همزمان را متوجه شدهاید.
 .1معلم میتواند همۀ بخشهای جلسات یادگیری آنالین همزمان را برای اهداف زیر ضبط کند:
 .aبا هدف یادگیری دانشآموز
 .bبا هدف ارزیابی دانشآموز
 .cبا هدف استفادۀ آموزشی در آینده
برای اطالعات بیشتر دربارۀ هدف ،دسترسی ،نگهداری و حفظ ویدئوهای ضبطشدۀ یادگیری همزمان ،لطفا ً به لینک سؤاالت متداول
در اینجا مراجعه کنید.
 .2در نبود یادداشتبردار لحظهای ،متن یادداشتهای زیرنویسشده در صورت وجود و بر اساس نیازهای مشخص هر دانشآموز،
در اختیار وی قرار داده خواهد شد .در این موارد:
○ یک نسخۀ نوشتاری از آنچه در یک جلسه یا گفتگوی کالسی گفته شده است وجود دارد؛
○ رونوشت روی پلتفورم یادگیری پُست نمیشود ،اما فقط در اختیار دانشآموز(هایی) قرار میگیرد که آن را الزم دارند؛ و
○ این یادداشتها مورد استفادۀ دانشآموزانی قرار میگیرد که مطابق با برنامه آموزشی فردی ( )IEPخود به آن نیاز دارند
و فقط برای حصول مفهوم و کارکردهای اجرایی به کار میروند.
اگر سؤالی دارید ،لطفا ً با مدیر مدرسۀ خود تماس بگیرید.
سپاسگزاریم
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