
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ-ਯੋਗ ਵਰਤ� ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  

ਿਡਿਜਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਸਾਡੇ ਬਦਲਦੇ ਿਵਸ਼ਵਿਵਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ 
ਇੱਕ ਅਿਨੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।  

ਸਾਰ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਤ� ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਿਲਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਾਰਮ 'ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ/ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਿਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਪੜ� ਿਲਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗ ੇਿਕਉਿਂਕ ਇਹ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਕ ਿਸੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੱੈਟਵਰਕ 
ਅਖੰਡਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਸਕੂਲ/ਬੋਰਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਬਦ ਿਜਵ� ਿਕ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਰਡ ਵੱਲ�  
ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਨੱੈਟਵਰਕਾਂ ਜਾਂ ਟਲੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ� ਹੋਏ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੱੈਟਵਰਕਾਂ, ਸਟ�ਡ-ਅਲੋਨ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ, ਹ�ਡਹੇਲਡ (ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਿਡਵਾਈਸਾਂ, 
ਪੈਰੀਫ਼ੇਰਲ ਿਡਵਾਈਸਾਂ, ਿਡਿਜਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਿਡਵਾਈਸਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ 
ਨਹੀ ਂਹਨ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਬੋਰਡ ਪਾਿਲਸੀ #194.0 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇਖੋ।  

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ�  ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:  
• ਦੇਖਭਾਲ ਐਡਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ।  
• ਸਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ।  
• ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਵੱੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਅਿਧਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 

ਹੀ ਜਾਵੋ। 
• ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮੈਸੇਜ (ਸੰਦੇਸ਼) ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਣਾ। 
• ਜੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਲੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣਾ। 
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 

ਦੱਸਣਾ। 
• ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨੰੂ ਿਨਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। 
• ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 
• ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ 

ਜਾਂ ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਜੂਨੀਅਰ/ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ/ਸੀਨੀਅਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ�  ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ-ਯੋਗ ਵਰਤ� ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ  
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:  
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• ਦੇਖਭਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। 
• ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਦਰ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
• ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮੈਸੇਜ (ਸੰਦੇਸ਼) ਿਲਖਣ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹੋਣਾ। 
• ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। 
• ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੰਟਰਨੱੈਟ 'ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ, ਨਾਂ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਨਾ 

ਕਰਨਾ)। 
• ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ। 
• ਿਕਸੇ ਗ�ੰਥ (ਪੁਸਤਕ) ਸੂਚੀ, ਫਟੁਨੋਟ (ਪਗ ਿਟੱਪਣੀ) ਜਾਂ ਪ�ਮਾਣ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਸਾਰ ੇਹਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 

ਇੰਟਰਨੱੈਟ 'ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। 
• ਿਗਆਤ ਤਕਨੀਕੀ, ਿਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। 
• ਿਕਸੇ ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਣਉਿਚਤ ਜਾਂ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। 
• ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ। 
• ਕਦੇ ਵੀ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ (ਸਰਪ�ਸਤਾਂ) ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸਵਰਡਾਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਵੱਲ�  ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਸਟਡੂ�ਟ ਖਾਤੇ 
ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਨੱਜੀ ਹਨ।  

ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਿਸੱਟੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਪਾਿਲਸੀ #668.0, ਕੇਅਿਰੰਗ ਐਡਂ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; 
ਬੋਰਡ  ਪਾਿਲਸੀ #194.0, ਤਕਨਾਲੋਜ� ਦੀ ਵਰਤ�; ਸੰਬੰਿਧਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਿਧਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤ� ਲੈਕੇ ਸਕੂਲ ਤ� ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
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