
ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய தகவல் ெதா�ல்�ட்பப் பயன்பாட்� 
ஒப்பந்தம்   

��ட்டல் கல்�ய�� என்ப�, கற்�க் ெகாண்��ப்பவரக்�க்� ஊக்கமளித்�, 
நம� மா�வ�ம் உலக ச�கத்�ல் அவரக்ைள வாழத் தயாரப்்ப�த�்வ�ன் ஒ� 
ஒ�ங்�ைணப்�ப் பாகமா�ம்.   

மாணவரக்ள் அைனவ�ம் அவரக்ள� ெபற்ேறாரக்ள்/பா�காவலரக்�ம் 
தாங்கள் ப�த்ததாக ஒப்�க்ெகாள்வதற்�ம், �ரிந்�ெகாள்வதற்�ம், 
பாடசாைல/சைப�ன் மற்�ம் தனிப்பட்ட �தத்�ல் ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் 
பயன்ப�த�்வ� ெதாடரப்ான நிபந்தைனகள்/��கைள 
ஆதரிப்பதற்காக�ம் இந்தக் ெகாள்ைக�ன் ஒப்பந்தப் ப�வத்�ல் 
ைகெய�த்�ட ேவண்�ம்.  

இந்த ஒப்பந்தம் பா�காப்பான மற்�ம் ஆதரவான பாடசாைலச ்�ழைல உ�� 
ெசய்வதற்�ம் ெநடெ்வாரக்் ஒ�ைமப்பாடை்ட உ�� ெசய்வதற்�ம் 
வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள�.  

இந்த ஆவணத்�ல் பயன்ப�த்தப்பட�்ள்ள பாடசாைல/சைபத ்ெதா�ல்�ட்பம் 
என்ற ெசால், பாடசாைலகளில் இ�க்�ம்ேபா�, சைபயால் வழங்கப்ப�ம் 
கணினி ெநடெ்வாரக்்�கள், தனித்த கணினிகள், ைகயடக்கச ்சாதனங்கள், �ற 
சாதனங்கள், ��ட்டல் ��யா மற்�ம் நிைனவகச ்ேச�ப்�ச ்சாதனங்கள் 
ேபான்ற ெநடெ்வாரக்்�கைளப் பயன்ப�த�்வைத  மட�்மல்லாமல். க��கள் 
மற்�ம்/அல்ல� மற்ற மாணவரக்ள் அல்ல� சைப ஊ�யரக்�டன் ெதாடர�் 
ெகாள்வைத�ம் ��க்�ற�.  

ேமல�கத் தகவல்க�க்�த் தய�ெசய்�, பாரை்வ�ட�ம்Board Policy #194.0 Use of 
Technology.  

�தனிைல மாணவரக்�க்�ரிய ெதா�ல்�ட்பப் பயன்பாட்� ஒப்பந்தம் 

ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த�்ம் ேபா�, மாணவரக்ளின் ெபா�ப்�:  
• பாடசாைலகளின் பராமரிப்�, பா�காப்�  மற்�ம் பாடசாைல நடத்ைத 

ெந��ைறகைளப் �ன்பற்�தல் 
• பாடசாைலத் ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்�வதற்� �ன்� எப்ேபா�ம் 

அ�ம� ெபற்��தத்ல்  
• பாடசாைலத் ெதா�ல்�ட்பத்ைதச ்சரியான �ைற�ல் ைகயா�தல். 
• ஆ�ரியரின் வ�காட�்த�ன்ப� அல்ல� அவ�டன் கலந்தாேலா�த்தப� 

மட�்ேம இைணய வைலத்தளங்கைளப் பாரை்வ�டல். 
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• ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்�ச ்ெசய்�கைள எ��ம் ேபா�ம் 
க�த�்கைளப் ப�ரந்்� ெகாள்�ம்ேபா�ம் கண்ணியத�்டன் நடந்� 
ெகாள்ளல். 

• கணினி�ல் ஏதாவ� �ைழ இ�ந்தால் உடன�யாக ஊ�யரக்ளிடம் ��தல். 
• கணினித ்�ைர�ல் அவரக்�க்�ச ்சங்கடத்ைத ஏற்ப�த்�ம் ஏதாவ� 

ஒன்ைறப் பாரத்்தால், உடேனேய ஊ�யரக்ளிடம் ெதரி�த்தல். 
• அவரக்ள் ஒ� சகமாணவ�டன் பணி�ரிந்தால் கணினிைய நியாயமான 

�ைற�ல் ப�ரந்்� பா�த்தல். 
• அவரக்ளின் ெசாந்த லா�ன் (login) ஐ மட�்ேம பயன்ப�த்�தல். 
• அவரக்ளின் லா�ன் (login) மற்�ம் கட�செ்சால்ைலக் (password) 

கற்�க்ெகாள்ளல் மற்�ம் அவரக்ளின் ஆ�ரியர ்அல்ல� 
ெபற்ேறார/்பா�காவலரக்ைளத் த�ர ேவ� யா�ட�ம் அவரக்ளின் 
கட�செ்சாற்கைள ஒ�ேபா�ம் ப�ரா��த்தல். 

ஜூனியர�/இைடநிைல/�த்த மாணவரக்�க்கான ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய 
தகவல் ெதா�ல்�ட்பப் பயன்பாட்� ஒப்பந்தம்   
ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த�்ம் ேபா�, மாணவரக்ளின் ெபா�ப்�:  
• பாடசாைலகளின் பராமரிப்�, பா�காப்�  மற்�ம் பாடசாைல நடத்ைத 

ெந��ைறகைளப் �ன்பற்�தல் 
• ெதா�ல்�ட்பத்ைதச ்சரியான �ைற�ல் ைகயா�தல். 
• ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்�ச ்ெசய்�கைள எ��ம் ேபா�ம்  

க�த�்கைளப் ப�ரந்்� ெகாள்�ம்ேபா�ம் கண்ணியத�்டன் நடந்� 
ெகாள்ளல். 

• கட�செ்சாற்கள் உட்பட மற்றவரக்ளின் தனி�ரிைம மற்�ம் தனிப்பட்ட 
தகவல்கைள ம�த்தல். 

• தனிப்பட்ட தகவல்கைளத� தனிப்பட்டதாகேவ ைவத்��த்தல் (உ+ம். 
�ைகப்படங்கள், ெபயரக்ள், �கவரிகள் அல்ல� ெதாைலேப� எண்கைள 
இைணயத்�ல் ெவளி�டக்�டா�). 

• ஆ�ரியரால் ஒ�க்கப்பட்ட கல்� ேநாக்கங்க�க்காகத் ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் 
ெபா�ப்�டன் பயன்ப�த�்தல். 

• ஒ� ��யல், அ�க்��ப்� அல்ல� �ற ேமற்ேகாள்களில் உள்ள அைனத�் 
��ப்�கைள�ம் இைணத�் இைணயத்�ல் ெபறப்பட்ட தகவல்/ஊடகத்�ற்� 
ம�ப்பளித்தல்.  

• அ�யப்பட்ட ெதா�ல்�ட்ப, பா�காப்� அல்ல� பா�காப்�ச ்�க்கல்கைளப் 
பற்�த் ெதரி�த்தல். 

• ெதா�ல்�ட்பம் சம்பந்தப்பட்ட ெபா�த்தமற்ற அல்ல� சங்கடமான 
�ழ்நிைலகைளப் பற்�ப் பணியாளர ்ஒ�வ�க்� அ��த்தல். 

• அவரக்ளின் ெசாந்த லா�ன் (login) ஐ மட�்ேம பயன்ப�த்�தல். 



• ஆ�ரியரக்ள் அல்ல� ெபற்ேறார/்பா�காவலர(்கள்) த�ர ேவ� யா�ட�ம் 
கட�செ்சாற்கைளப் ப�ரா��த்தல். 

ம�ப்�ட�் ேநாக்கங்க�க்காகச ்சைப வழங்�ம் மாணவர ்கணக்�கள் மற்�ம் 
தகவற் ெதாடர�்கைளக், கணினி ஒ�ைமப்பாடை்டப் பராமரிப்பதற்�ம் 
மாணவரக்ள் கணினிைய ெபா�ப்�ட�ம் பா�காப்பாக�ம் பயன்ப�த�்வைத 
உ��ெசய்வதற்�ம் ஊ�யரக்ள் அ�கலாம்.  இதன் �ைளவாகச,் 
ேச�க்கப்ப�ம் ேகாப்�கள் அல்ல� ெசய்�கள் தனிப்பட்டைவ என்� 
மாணவரக்ள் எ�ரப்ாரக்்கக்�டா�.  

பாடசாைலகளின் பராமரிப்� மற்�ம் பா�காப்�க்�ரிய சைபக் ெகாள்ைக 
#668.0 க்�ம் ; ெதா�ல்�ட்பத்ைதப் பயன்ப�த்�தல் ��த்தசைபக் 
ெகாள்ைக #194.0 க்�ம்�ரணான ெசயல்க�க்கான �ைள�கள்; இ� 
ெதாடரப்ான நைட�ைறகள்  மற்�ம் பாடசாைல நடத்ைத 
���ைறக�க்� அைமயச ் ச�ைககைள ��ம்பப் ெப�வ� �தல் 
பாடசாைல���ந்� இைடநீக்கம் ெசய்யப்பப�வ� வைர இ�க்கலாம். 
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