
માહિતી ટેકનોલોજી સ્વીકાર્ય ઉપર્ોગ કરાર  

ડિડિટલ સાક્ષરતા એ આપણા બદલાતા ડિશ્વ સમુદાયમાાં શીખનારાઓને જીિન માટે પે્રરણા આપિા અને તૈયાર 

કરિાનો એક અડિન્ન િાગ છે.  

બધા ડિદ્યાર્થીઓ અને તેમના માતા-ડપતા/િાલીઓ પાસેર્થી નીહત કરાર પત્રક  પર સહી કરિાની અપેક્ષા 

રાખિામાાં આિે છે િરે્થી તેઓ સ્િીકાર ેકે તેઓએ શાળા/બોિડ અને વ્યડિગત ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ સાંબાંડધત 

શરતો/ડનયમોને િાાંચ્યા છે, સમજ્યા છે અને સમર્થડન કરશે કારણ કે તે શીખિાનુાં સમર્થડન કર ેછે.  

આ કરાર સલામત અને સહાયક શાળા િાતાિરણ તેમિ નેટિકડ  અખાંડિતતાને સુડનડિત કરિા માટે રચાયેલ છે.  

આ દસ્તાિેિમાાં િપરાયેલ શાળા/બોિડ ટેક્નોલોજી શબ્દનો સાંદિડ છે, પરાંતુ તે તેના સધુી મયાડડદત નર્થી, કમ્પ્યુટર 

નેટિર્કસડ, સ્ટેન્િ-અલોન કમ્પ્યુટસડ, હેન્િહેલ્િ ઉપકરણો, પેડરફેરલ ઉપકરણો, ડિડિટલ મીડિયા અને મમેરી સ્ટોરિે 

ઉપકરણો જ્યાર ેશાળાઓમાાં, બોિડ દ્વારા િોગિાઈ કરલે નેટિકડનો ઉપયોગ કરીને અર્થિા સાધનો અને/અર્થિા 

અન્ય ડિદ્યાર્થીઓ અર્થિા બોિડ સ્ટાફ સારે્થ િાતચીત. 

િધુ માડહતી માટે, કૃપા કરીને િુઓ બોિડ પૉડલસી #194.0 ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ.   

પ્રાથહમક હવદ્યાથીઓ ટેકનોલોજી કરારનો ઉપર્ોગ 

ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતી િખતે, ડિદ્યાર્થીઓ આ માટે િિાબદાર છે:  

• સાંિાળ અને સલામત શાળાઓ અને શાળાની આચાર સાંડહતાનુાં પાલન કરિુાં  

• શાળા તકનીકનો ઉપયોગ કરતા પહેલા હાંમેશા પરિાનગી લેિી  

• આદર સારે્થ શાળા ટેકનોલોજી સારિાર. 

• ડશક્ષક દ્વારા ડનદેડશત અર્થિા તેની સારે્થ પરામશડમાાં ફિ ઇન્ટરનેટ િેબસાઇટ્સની મલુાકાત લેિી. 

• ટેક્નૉલૉજીનો ઉપયોગ કરતી િખતે સાંદેશા લખતી િખતે અને ડિચારોની આપ-લે કરતી િખતે આદરિાિ 

રાખિો. 

• િો કમ્પ્યુટરમાાં કાંઇક ગરબિ હોય તો તરત િ સ્ટાફના સભ્યને િણાિિુાં. 

• િો સ્ટાફ મેમ્પબરને કોમ્પ્યુટર સ્રીન પર કાંઈક દેખાય િનેાર્થી તેમને અસ્િસ્ર્થતા અનુિિે છે તો તરત િ િણાિિુાં. 

• િો તેઓ કોઈ પાટડનર સારે્થ કામ કરતા હોય તો કમ્પ્યુટરને િાિબી રીતે શેર કરિુાં. 

• ફિ તેમના પોતાના લૉડગનનો ઉપયોગ કરિો. 

• તેમના લૉડગન અને પાસિિડ  શીખિા અને તેમના ડશક્ષક અર્થિા માતા-ડપતા/િાલીઓ ડસિાય અન્ય કોઈની 

સારે્થ તેમના પાસિિડ ક્યારયે શેર કરશો નહી ાં. 

જુહનર્ર/મધ્ર્વતી/વહરષ્ઠ હવદ્યાથીઓ માહિતી ટેકનોલોજી સ્વીકાર્ય ઉપર્ોગ કરાર  

ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતી િખતે, ડિદ્યાર્થીઓ આ માટે િિાબદાર છે:  

• સાંિાળ અને સલામત શાળાઓ અને શાળાની આચારસાંડહતાનુાં પાલન કરિુાં. 

• આદર સારે્થ ટેકનોલોજી સારિાર. 

• ટેક્નૉલૉજીનો ઉપયોગ કરતી િખતે સાંદેશા લખતી િખતે અને ડિચારોની આપ-લે કરતી િખતે આદરિાિ 

રાખિો. 
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• પાસિિડ સડહત અન્યની ગોપનીયતા અને વ્યડિગત માડહતીનો આદર કરિો. 

• અાંગત માડહતી ખાનગી રાખિી (દા.ત. ઇન્ટરનેટ પર ફોટા, નામ, સરનામાાં અર્થિા ફોન નાંબર પ્રકાડશત ન 

કરિા). 

• ડશક્ષક દ્વારા સોાંપેલ શૈક્ષડણક હેતુઓ માટે િિાબદારીપૂિડક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરિો. 

• ગ્રાંર્થસૂડચ, ફૂટનોટ અર્થિા અિતરણના અન્ય સ્િરૂપમાાં તમામ સાંદિોનો સમાિેશ કરીને ઇન્ટરનેટ પર મેળિેલ 

માડહતી/મીડિયાનો આદર કરિો. 

• જાણીતી તકનીકી, સલામતી અર્થિા સુરક્ષા સમસ્યાઓની જાણ કરિી. 

• સ્ટાફ મેમ્પબરને ટેક્નોલોજી સારે્થ સાંકળાયેલી અયોગ્ય અર્થિા અસુડિધાિનક પડરડસ્ર્થડતઓની જાણ કરિી. 

• ફિ તેમના પોતાના લૉડગનનો ઉપયોગ કરિો. 

• ડશક્ષકો અર્થિા માતાડપતા/િાલીઓ ડસિાય અન્ય કોઈની સારે્થ ક્યારયે પાસિિડ શેર કરશો નહી ાં. 

સ્ટાફ મૂલ્યાાંકનના હેતુઓ માટે, ડસસ્ટમની અખાંડિતતા જાળિિા અને ડિદ્યાર્થીઓ િિાબદારીપૂિડક અને સુરડક્ષત 

રીતે ડસસ્ટમનો ઉપયોગ કરી રહ્ાાં છે તેની ખાતરી કરિા માટે બોિડ દ્વારા િોગિાઈ કરલે ડિદ્યાર્થી એકાઉન્ટ્સ અને 

સાંદેશાવ્યિહારને ઍર્કસસે કરી શકે છે. પડરણામ,ે ડિદ્યાર્થીઓએ એિી અપેક્ષા રાખિી િોઈએ નહી ાં કે સાંગ્રડહત 

ફાઇલો અર્થિા સાંદેશાઓ ખાનગી છે.  

ઉલ્લાંઘન કરતી ડરયાઓ માટેના પડરણામોબોિડ નીડત #668.0, સાંિાળ અને સલામત શાળાઓ;બોિડનીડત 

#194.0, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ;સાંબાંડધત કાયડિાહીઅને શાળાની આચારસાંડહતા ડિશેષાડધકારો પાછી 

ખેંચિાર્થી લઈને શાળામાાંર્થી સસ્પેન્શન સધુીની હોઈ શકે છે. 
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