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Los Angeles Unified School District
Responsible Use Policy (RUP) for District Computer Systems

Information for Students and Families
Նպատակ
Շրջանի Պատասխանատուի օգտագործման քաղաքականության (“RUP”) նպատակն է կանխել առցանց
օգտատերերի կողմից չթույլատրվող մուտքը և այլ անօրինական գործողությունները, չթույլատրվող հրապարակումը
կամ մուտքը դեպի գաղտնի ինֆորմացիա և պահպանել օրենսդրությունը, ներառելով, այդ ամենից բացի, Երեխաների
Պաշտպանության Ակտը (CIPA), Երեխաների Առցանց Քաղաքականության Պաշտպանության Ակտը (COPPA),
Ընտանիքի Կրթական Իրավունքների և Քաղաքականության Ակտը (FERPA) և Կալիֆորնիայի Էլեկտրոնային
հաղորդակցության Քաղաքականության Ակտը (CalECPA): Հետևաբար, RUP-ը հստակեցնում է Շրջանի
տեխնոլոգիայի կրթական նպատակը: Ինչպես օգտագործցում է այս քաղաքականության մեջ, «օգտատերը»
ենթադրում է ցանկացած մեկին, ով օգտագործում է համակարգիչ, Համացանց, էլ. նամակ և էլեկտրոնային
հաղորդակցության կամ սարքավորման մյուս բոլոր տեսակները, որոնք ապահովում է Շրջանը (“ցանցը”)՝ անկախ
օգտատիրոջ ֆիզիկական տեղանքից: RUP-ը կիրառվում է, նույնիսկ երբ Շրջանի կողմից ապահովվող
սարքավորումները (նոթբուքերը, պլանշետները և այլն) օգտագործվում են Շրջանի սեփականությունից դուրս: Բացի
այդ, RUP-ը կիրառվում է, երբ ոչ շրջանային սարքավորումները մուտք են գործում դեպի Շրջանի ներքին ցանց կամ
գաղտնի ինֆորմացիա:
Շրջանը օգտագործում է տեխնոլոգիական պաշտպանության միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս, որքան հնարավոր է
արգելափակել կամ զտել մուտքը դեպի տեսանելի և գրավոր նկարագրություններ, որոնք անբարոյական են,
պոռնոգրաֆիկ են կամ վնասակար են անչափահասների համար: Շրջանը վերահսկելու է օգտվողների առցանց
գործունեությունը, նաև կարող է մուտք գործել, ստուգել, պատճենել և պահպանել կամ ջնջել ցանկացած
հաղորդակցություն կամ ֆայլեր և, անհրաժեշտության դեպքում, դրանք փոխանցել մեծահասակներին: Օգտվողները
չպետք է ակնկալեն գաղտնիության հնարավորություն՝ Շրջանի սարքավորումների, ցանցի և/կամ ինտերնետի կամ
ֆայլերի, այդ թվում` էլ. փոստի, օգտագործման վերաբերյալ: Օգտատերերը հասկանում են, որ Շրջանն իրավունք
ունի հետ վերցնել Շրջանի սարքավորումները ցանկացած ժամանակ:
Շրջանը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ ցանցը կիբեր սպառնալիքներից պաշտպանելու համար: Սա
կարող է ներառել մուտքի արգելափակում դեպի Շրջանի հավելվածներ, ներառյալ, ի թիվս այլ բաների, էլ. փոստ,
տվյալների կառավարում և հաշվետվության գործիքներ, և ԱՄՆ-ի և Կանադայի սահմաններից դուրս գտնվող այլ վեբ
հավելվածներ:
Աշակերտիի պատասխանատվություն

Այս փաստաթուղթը նախաստորագրելով և ստորագրելով, դուք ընդունում եք, որ հասկանում եք
հետևյալը.
____ Ես պատասխանատու եմ դրական քաղաքացիություն վարելու համար թվային տարածության մեջ:
q Ես կվարեմ դրական քաղաքացիություն թվային տարածության մեջ, ներառյալ համապատասխան վարքագիծ
և հրապարակումներ կայքերում, սոցիալական ցանցերում, քննարկման ֆորումներում, մեդիայի
փոխանակման կայքերում և նոր տեխնոլոգիաներ ներառող բոլոր այլ էլեկտրոնային
հաղորդակցություններում:
q Ես ազնիվ կլինեմ բոլոր թվային հաղորդակցություններում:
q Ես հասկանում եմ, որ այն, ինչ անում եմ և գրում եմ առցանց, չպետք է խանգարի դպրոցի գործունեությանը
կամ վտանգի ենթարկի դպրոցի ապահովությանն ու անվտանգությանը:
____ Ես պատասխանատու եմ անձնական տեղեկությունների պահպանելու համար:
q Ես չեմ փոխանցելու իմ կամ ուրիշների անձնական տեղեկություններ, ներառյալ, ի թիվս այլ բաների, անուններ,
տան հասցեներ, հեռախոսահամարներ, ծննդյան ամսաթվեր, կամ վիզուալ նյութեր, օրինակ՝ նկարներ,
տեսահոլովակներ և գծանկարներ:
q Ես անձամբ չեմ հանդիպելու այն մարդկանց հետ, ում հետ շփվել եմ միայն ինտերնետում:
q Ես տեղյակ կլինեմ կայքերի գաղտնիության պարամետրերի մասին, որոնք ես այցելում եմ:
q Ես հետևելու եմ բոլոր օրենքներին, սույն Պատասխանատու օգտագործման քաղաքականությանը և Շրջանի
բոլոր անվտանգության միջոցներին:
____ Ես պատասխանատու եմ իմ գաղտնաբառերի և իմ գործողությունների համար Շրջանի կայքերի
հաշիվներում:
q Ես չեմ հայտնի դպրոցի կամ Շրջանի օգտագիրոջ անվանումները և գաղտնաբառերը ինչ-որ մեկին կամ
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ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն թույլ չեմ տա այլ անձանց դրանք օգտագործել:
Ես մուտք չեմ գործելու ուրիշների հաշիվներ:
Ես դուրս կգամ սարքավորումներից և հաշիվներից, որոնք չեն հսկվում, որպեսզի պահպանվի
իմ գաղտնիությունը և անվտանգությունը:

____ Ես պատասխանատու եմ իմ բանավոր, գրավոր և գեղարվեստական արտահայտությունների
համար:
q Ես օգտագործելու եմ դպրոցին համապատասխան լեզու բոլոր էլեկտրոնային
հաղորդակցություններում, ներառյալ էլ.փոստը, սոցիալական ցանցերի հաղորդագրությունները,
ձայնագրությունները, վիդեո կոնֆերանսները և գեղարվեստական աշխատանքները:
____ Ես պատասխանատու եմ ուրիշներին հարգանքով վերաբերվելու համար:
q Ես չեմ ուղարկելու և/կամ տարածելու չարամիտ, խտրական կամ զրպարտող թվային հաղորդագրություններ
և չեմ զբաղվելու սեքստինգով:
q Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած ձևի ահաբեկում, այդ թվում` կիբեր ահաբեկում, անթույլատրելի է:
____ Ես պատասխանատու եմ նրա համար, որ մուտք գործեմ միայն կրթական
բովանդակություն ունեցող աղբյուրներ՝ Շրջանի տեխնոլոգիաները օգտագործելիս:
q Ես չեմ փնտրելու, ցուցադրելու կամ տարածելու նյութեր, որոնք արտահայտելու են ատելություն, բռնություն
կամ ունենալու են պոռնկագրական բովանդակություն:
q Ես հասկանում եմ, որ որևէ բացառություն պետք է հաստատվի ուսուցչի կամ ղեկավարության կողմից,
որպես դպրոցական հանձնարարության մաս:
q Ես հասկանում եմ, որ Շրջանի ցանցի օգտագործումը անօրինական, քաղաքական կամ առևտրային
նպատակով խստորեն արգելվում է:
____ Ես պատասխանատու եմ Շրջանի էլեկտրոնային ռեսուրսների և ցանցերի
անվտանգությունն ապահովելու և պահպանելու համար:
q Ես կօգտագործեմ միայն այն ծրագրերն ու սարքերը, որոնք թույլատրված են Շրջանի կողմից:
q Ես չեմ փորձի շրջանցել անվտանգության կարգավորումները և ֆիլտրերը, ինչպես նաև օգտագործել
պրոքսի սերվերները Շրջանի կողմից բլոկավորված վեբկայքերին մուտք ստանալու համար:
q Ես չեմ տեղադրելու կամ օգտագործելու անօրինական ծրագրակազմ կամ ֆայլեր, ներառյալ
հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութեր, չարտոնված ծրագրակազմ կամ ծրագրեր, Շրջանի
համակարգիչների, պլանշետների, սմարթֆոնների կամ այլ նոր տեխնոլոգիաների սարքավորումների
վրա:
q Ես գիտեմ, որ դպրոցում ես չպետք է օգտվեմ ինտերնետից, օգտագործելով անձնական սակագնային պլան,
այդ թվում՝ անձնական բջջային կապուղիները, որոնք թույլ են տալիս մուտք գործել Շրջանի
սարքավորումներ:
q Ես չեմ օգտագործելու Շրջանի ցանցը կամ սարքավորումները՝ ստանալու անօրինական տեղեկություններ,
փորձելու մուտք գործել գաղտնիության օրենքներով պաշտպանված տեղեկատվություն կամ ներկայացնելու
ինձ, որպես այլ օգտվող:
____ Ես պատասխանատու եմ Շրջանի սարքավորումները ճիշտ խնամքով օգտագործելու համար:
q Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած ձևի վանդալիզմ արգելվում է:
q Ես կզեկուցեմ որևէ հայտնի կամ կասկածվող վանդալիզմի դեպքի մասին համապատասխան մարմնին:
q Ես հարգանքով եմ վերաբերվելու Շրջանի սարքավորումների հասանելիությանը և օգտագործմանը իմ
և ուրիշների կողմից:
____ Ես պատասխանատու եմ ուրիշների գործերի հանդեպ հարգալից վերաբերմունքի համար:
q Ես պահպանելու եմ բոլոր հեղինակային իրավունքները (http://copyright.gov/title17/):
q Ես չեմ պատճենելու ուրիշի աշխատանքը և ներկայացնելու այն որպես իմ սեփականը, և ես չիշտ
ներկայացնելու եմ բոլոր աղբյուրները:
q Ես չեմ ներբեռնելու ապօրինի ձեռք բերված երաժշտություն, ծրագրաշար, հավելվածներ և այլ
աշխատանքներ:
Անպատասխանատու օգտագործման հետևանքներ
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ATTACHMENT A
(ARMENIAN)

Los Angeles Unified School District
Responsible Use Policy (RUP) for District Computer Systems

Information for Students and Families
Շրջանի
սարքավորումների
և
ցանցերի
չարաշահումը
կարող
է
հանգեցնել
հասանելիության
սահմանափակմանը:
Վերը նշված պարտականությունների չկատարելը կնշանակի չարաշահում: Նման
չարաշահումը կարող է հանգեցնել նաև աշակերտների նկատմամբ կարգապահական և/կամ իրավական
գործողությունների, այդ թվում ` օգտագործման կասեցմանը, հեռացմանը կամ քրեական հետապնդմանը
պետական մարմինների կողմից: Շրջանը աշխատելու է ցանկացած կարգապահական գործողությունը
համապատասխանեցնել յուրաքանչյուր կոնկրետ խնդրին կապված
խախտման հետ: (Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տես BUL-6399.1, Social Media Policy for Students.)
Վերապահություն
Թաղամասը
երաշխիքներ
չի
տրամադրում
մատուցվող
ծառայությունների
որակի
համար
և
պատասխանատվություն չի կրում ցանցի կամ Շրջանի հաշիվների օգտագործման հետևանքով առաջացած որևէ
պահանջների, կորուստների, վնասների, ծախսերի կամ այլ պարտավորությունների համար:
Օգտագործողները պատասխանատվություն են կրում Շրջանի սարքերի և/կամ ներքին ցանցի օգտագործման
ընթացքում առաջացած բոլոր ծախսերի համար: Շրջանը նաև հերքում է ցանկացած պատասխանատվություն
ինֆորմացիայի ճշգրտության կամ որակի համար, որը ստացվել է օգտատիրոջ մուտքի միջոցով: Առցանց
հասանելի ցանկացած հայտարարություն ընկալվում է որպես հեղինակի անհատական, և ոչ թե Շրջանի, նրա
մասնաճյուղերի կամ աշխատակիցների տեսակետ: Մինչ 18 տարեկան աշակերտները պետք է դպրոցից դուրս
մուտք գործեն դեպի Շրջանի ներքին ցանցի հաշիվներ, եթե ծնողը կամ օրինական խնամակալը վերահսկում է
դրա օգտագործումը ցանկացած պահի: Աշակերտի ծնողը կամ խնամակաը պատասխանատվություն է կրում
վերահսկելու անչափահասի կողմից դպրոցից դուրս դրա օգտագործումը և երաշխավորել, որ աշակերտը
պահպանի Պատասխանատուի Օգտագործման քաղաքականությունը Շրջանի սարքավորումները կամ ներքին
ցանցն օգտագործելիս:
Ամփոփում
Բոլոր օգտագործողները պատասխանատու են դրական քաղաքացիություն վարելու համար թվային
տարածության մեջ: Դրական թվային քաղաքացիությունը ներառում է համապատասխան վարքագիծ և
հրապարակումներ կայքերում, սոցիալական ցանցերում, քննարկման ֆորումներում, մեդիայի փոխանակման
կայքերում և նոր տեխնոլոգիաներ ներառող բոլոր այլ էլեկտրոնային հաղորդակցություններում: Կարևոր է
ազնիվ լինել բոլոր թվային
հաղորդակցություններում, առանց բացահայտելու գաղտնի անձնական
տեղեկություններ: Շրջանի համայնքի անդամների առցանց գործողությունները չպետք է խանգարեն դպրոցի
գործունեությանը կամ այլ կերպ վտանգի ենթարկի անհատների և դպրոցական համայնքի ապահովությունն:
Հրահանգներ
Կարդացեք և նախաստորագրեք յուրաքանչյուր բաժինը, այնուհետև ստորագրեք ստորև: Յուրաքանչյուր
բաժինը անպայման վերանայեք ծնողի կամ խնամակալի հետ: Նրանք ևս պետք է ստորագրեն ստորև:
Վերադարձրեք ձեր ուսուցիչին կամ դպրոցի այլ նշանակված աշխատակցին:

Ես կարդացել եմ, հասկանում եմ և համաձայն եմ հետևել Լոս Անջելեսի միացյալ դպրոցական շրջանի
Պատասխանատու օգտագործման քաղաքականության դրույթներին:
Ամսաթիվ

Դպրոց

Աշակերտի անուն

Աշակերտի ստորագրություն

Ծնողի/ Օրինական
խնամակալի անուն

Ծնողի/ Օրինական
խնամակալի ստորագրություն

Ուսուցչի անուն

Սենյակի համար

Խնդրում ենք վերադարձնել այս ձևը դպրոց, որտեղ այն կցվելու է գործերին: Դա պահանջվում է բոլոր
աշակերտներից, ովքեր օգտագործելու են համակարգչային ցանց և/կամ ինտերնետ:
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