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የሲያትል የህዝብ ት / ቤቶች ኔትዎርክ መጠቀም ልዩ መብት ነው:: የኔትዎርክ መለያዎን ለመጠቀም ከዚህ 
በታች ያለውን የኔትዎርክ ሕጎች ማንበብ እና መስማማት አለብዎ። 

ሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ለተማሪዎች ኮምፕዩተሮች እና ኢንተርኔት እንዲጠቀሙ ያቀርባል:: ተማሪዎች በኢንተርኔት በኩል፣ ዳታቤዞች፣ 
ድረገፆች እና አንዳንዴ ኢሜይል ሊጠቀሙ ይሆናል።በተጨማሪም ተማሪዎች በመስመር ላይ ማተም ይችላሉ። ተማሪዎች ኮምፒተር እና 
ኢንተርኔት ሲጠቀሙ ኃላፊነት በተሞላበት እና ለትምሀርት ተዛማጅ ዓላማዎች ብቻ እንዲጠቀሙ ይጠበቅባቸዋል። 

የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ኔትዎርክ መጠቀም ልዩ መብት ነው:: የአጠቃቀም ሁኔታዎች መጣስ ይህ ልዩ መብት ሙሉ በሙሉ ወይም 
በከፊል በትምህርት ድስትሪክቱ ሰራተኛ ሊወሰድ ይችላል:: ሌሎች ተዛማጅ የተማሪዎች ፖሊሲዎች ተፈጻሚነት አላቸው እና እንደ እገዳ 
ወይም መባረር ያሉትን ጨምሮ ሌሎች እርምጃዎች ሊያስከትል ይችላል። እባክዎን "የተማሪ መብቶችና ኃላፊነቶች" በራሪ ወረቀት 
ይመልከቱ:: 

የሲያትል የህዝብ ት/ ቤቶች የኢንተርኔት አገልግሎት ለመጠቀም መብቴ እንደመሆኑ መጠን ፣ የሚከተሉትን ተረድቼ ተስማምቻሎህ: 

የኮምፕዩተር ሃብቶች ኃላፊነት ባለው መልኩ እጠቀማለሁ 

• እኔ ኢንተርኔትና ሌሎች የኮምፒተር ሃብቶችን ለአካዳሚክ ተግባራት ብቻ እጠቀማለሁ:: 
• እኔ በአስተማሪዬ፣ ኢንስትራክተሬ፣ ወይም በቤተመጽሐፍት ባለሞያ የተፈቀዱ ትምህርታዊ ጨዋታዎች ብቻ እጫወት:: 
• በአስተማሪዎቼ ወይም በትምህርት ቤቱ የሚሰጡትን የህትመት መመሪያዎች እከተላለሁ:: 
• ለትምህርት ጥቅም የሚውል ቁሳቁሶች ብቻ በፎልደሬ ላይ እስቀምጣለሁ። 
• በማናቸውም መልኩ ጸያፍ፣ ክብር የሌለው፣ ትንኮሳ፣ ስም ማጥፋት፣ ወይም ሌሎችን የሚጎዱ ነገሮች አላሰራጭም ወይም ሆን 

ብዬ አልሰጥም። 

የኮምፕዩተር ሃብቶች በጥንቃቄ እጠቀማለሁ  

• ስሜ፣ ስዕሌ፣ አድራሻዬ፣ ኢሜልዬ ወይም ሌላ ማንኛውንም ግለሰባዊ መለያ መረጃዬ በመስመር ላይ አልሰጥም:: 
• ቻት ሩም፣ የመፅሄት ሰሌዳዎች፣ ጦማሮች፣ ወይም ወደ ኢንተርኔት ጣቢያ መለጠፍ ግልጽነት ባለው በአስተማሪ ፈቃድ ብቻ 

እጠቀማሎህ:: 
• የይለፍ ቃሌን ለሌሎች አላጋራም። 

የኮምፕዩተር ሃብቶች በአክብሮት እጠቀማለሁ 

• በኔትወርክ ላይ ወይም ብኢንተርኔት ላይ በማንኛውም ስርዓት ሆን ብየ ዳታን ለመጉዳት ወይም ለማጥፋት አልሞክርም። 
• የኮምፒተር መሳሪያዎችን አልጎዳም ወይም የኮምፒውተር ቅንብርን አልቀይርም:: 
• የሌሎች ተማሪዎች ፋይሎች አልቀይርም:: 

የኮምፒዩተር ሃብቶችን የሌሎችን የአዕምሯዊ ንብረት በሚያከብር ሁኔታ እጠቀማለሁ:: 

• ያልተፈቀዱ ሶፍትዌሮች ወይም ቁሳቁሶች መጫን፣ ማከማቸት ወይም ማሰራጨት አልችልም። 
• እኔ ራሴ በፈጠርኩበት ሥራ እሰራሎህ። ከሌሎች ምንጮች ብወስድ ወይም ኮፒ ብጠቀም፣እነዚህን ምንጮች በጥንቃቄ 

እጠቅሳሎህ። 

እኔ የሚከተሉትን ተረድቻሎህ: 

• በኮምፒተር መለያዬ ላይ ለሚካሄዱት ነገሮች ኃላፊነት አለብኝ። 
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• የትምህርት ዲስትሪክት ሰዎች በድስትሪክቱ ኮምፒተር ወይም በዲስትሪክቱ የሚቀርብ የኔትዎርክ መለያ አማካይነት 
የሚላክ፣ኢሜይል የሚደረግ የሚገናኝ ማንኛውም ነገር የመገምገም መብት አላቸው። የትምህርት ድስትሪክት ሰራተኛች 
በድስትሪክት ኮምፒተር ውስጥ የተከማቹ ሁሉንም የትምህርት ሰነዶች የመመርመር መብት አላቸው።እነዚህን ውሎችና 
ሁኔታዎች በመቀበል ተማሪዎች በድስትሪክቱ ኮምፒተር ወይም በድስትሪክቱ የሚቀረቡ የኔትወርክ አካውንት በመጠቀም 
የተፈጠረ፣ የተላከ፣ የተደረሰበት፣ ወይም የየተከማቸ ግላዊነት ወይም ምስጢራዊነት መብት ይሰጣሉ። 

• የዲስትሪክት ሰራተኞች ህገ ወጥነት፣ ጸያፍ፣ ክብር የሌለው፣ ወከባ፣ ወይም ተቃውሞ ያለባቸው ነገሮች ናቸው ተብሎ 
ከታመነበት ማስወገድ ወይም ማረም ይችላሉ።  

• ዲስትሪክቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ተግባራት ሊያሟሉዋቸው የሚችሉ ልዩ መስፈርቶችን ሟሟላት ወይም የኢንተርኔት 
አገልግሎት ከስህተት ነፃ ወይም ያልተቆራረጠ እንዲሆን ለማድረግ ቃል አይገባም። 

• የዲስትሪክት ፖሊሲዎች፣ የፌዴራላዊና የስቴት ህጎችን ለመጣስ የኮምፒተር ሃብቶችን መጠቀም አልችልም:: 
• የዲስትሪክቱ አስተዳዳሪዎች የኢንተርኔት ፖሊሲዎች መጣስ ምን እንደሆነ የመጨረሻው ቃል አላቸው። እነዚህ ጥሰቶች በዚህ 

ስምምነት ውስጥ በተዘረዘሩት ሁሉም ነጥቦች የተገደቡ አይደሉም። 

 

 


