
Amharic 
 

የ Mobile Hotspot አጠቃቀም እና የደህንነት መረጃ 
 
ድስትሪክቱን የሚለቁ ከሆነ፣መሣሪያውን ለመመለስ ቀጠሮ ለመያዝ እባክዎ ትምህርት ቤትዎን ያነጋግሩ፣ወደ laptops@seattleschools.org 
ኢሜል ያድርጉ ወይም ወደ 206-252-0100 ይደውሉ። 

ተማሪዎችዎ በትምህርት ዓመቱ መጨረሻ ላይ መሣሪያቸውን የሚመልሱበት ጊዜ ትምህርት ቤትዎ ያሳውቅዎታል። 

ማንኛቸውም ጥያቄዎች፣ጥገናዎች፣የጠፋ ወይም የተሰረቀ መሣሪያ ካለ፣እባክዎ ወደ 206-252-0100 ይደውሉ። 

Mobile Hotspots 

የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች (SPS) Mobile hotspot የተለያዩ የሞባይል ስልክ አገልግሎት አቅራቢ ኔትዎርኮችን በመጠቀም ለተማሪዎች 
የኢንተርኔት አገልግሎት ይሰጣል፡፡ 

ይህ መረጃ የሚከተሉትን መመርያዎች ያቀርባል: 

• የተማሪ ሀላፊነቶች እና የመሳሪያ እንክብካቤ 

• ተማሪዎቻቸውን የሲያትል የህዝብ ቤቶች hotspot ለሚጠቀሙ ወላጆች ማስጠንቀቂያዎች 

• የመስመር ላይ ደህንነት 

የተማሪ ኃላፊነቶች 

ተማሪዎች ላፕቶፕ፣ኢንተርኔት እና ፕሮግራሞች በhotspot ሲጠቀሙ በኔትወርክ አጠቃቀም ስምምነት ውስጥ የተዘረዘሩትን የትምህርት ቤት እና 
የዲስትሪክት ፖሊሲዎች ማክበር አለባቸው፡፡Hotspots ተማሪው ለትምህርት ሥራ ብቻ ሊጠቀምበት ይገባል፡፡ጥቅም ላይ የሚውለው ዳታ 
ውስን ስለሆነ፣hotspot ለተጨማሪ ስራ ማዋል የጥራት መቀነስ ወይም የአገልግሎት ማጣት ሊያስከትል ይችላል።  

የመሳሪያ እንክብካቤ  

• hotspot ቻርጅ እየሆነ እያለ መጠቀም የለብዎትም። 

• ሁሉንም ምግብ እና መጠጥ ከ hotspotsያርቁ። 

• hotspot ports ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ገመዶች፣ኬብሎች፣እና ሌሎች ተነቃይ የማጠራቀሚያ መሣሪያዎች ሲያስገቡ ጥንቃቄ ያድርጉ። 

• Hotspots መቀዝቀዝ አለባቸው እና እባክዎን የአየር ማስገብያ ክፍተቶችን አይጋርዱ። 

• ጉዳት ቢከሰት ፣እባክዎን  ወደ 206-252-0100 ይደውሉ ወይም ወደ  laptops@seattleschools.org   ኢሜል ይድርጉ። 

Web Filtering/Virtual Private Network (VPN) 

• የሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ላፕቶፖች ሁልጊዜ “በግዳጅ” በ VPN ስርዓት የተዋቀሩ ናቸው። በቤት ውስጥ ወይም በማህበረሰብ 
ማእከል አገልግሎት ላይ ቢሆኑም VPN አንድ መሣሪያ ከ SPS አውታረ መረብ ጋር እንዲገናኝ ያደርጋል። 

• የድረ ማጣሪያ(Web filtering) “የበለጠ ጥረት” ነው እና ወደ ሁሉም ተገቢ ያልሆኑ ጣቢያዎች መዳረሻን አይከለክልም። 
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• ተማሪዎች hotspot ሲጠቀሙ የአዋቂዎች ክትትል ይመከራል እና አዋቂዎች ማንኛውም ስጋት ወደ ሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች ማሳወቅ 
አለባቸው። 

የሳይበር ጉልበተኝነት / የመስመር ላይ ደህንነት / የግል መረጃ 

• አዋቂዎች የሳይበር ጉልበተኝነት ከጠረጠሩ ለሲያትል የህዝብ ትምህርት ቤቶች ማሳወቅ አለባቸው። 

• አዋቂዎች ተማሪዎችን የሚከተሉትን ማሳሰብ አለባቸው: 

o ከማያውቋቸው ሰዎች በኢንተርኔት ፈፅመው አይነጋገሩ። 

o እንደ ስምዎ፣አድራሻዎ፣ትምህርት ቤትዎ ወዘተ …ያሉ ሚስጥራዊ ወይም የመለያ መረጃዎችን በመስመር ላይ በጭራሽ አይለጥፉ፡፡ 

o በመስመር ላይ ከሚያገኙዋቸው ማናቸውንም ሰው በአካል ለመገናኘት አይስማሙ። 

o የእራስዎ ወይም የሌሎች ተማሪዎች ፎቶዎች ወደ ኢንተርኔት በጭራሽ አይጫኑ። 

ተጨማሪ ፀጋዎች 

• የድህንነት ፀጋዎች በመስመር ላይ ይመልከቱ: https://staysafeonline.org/ 

• StopBullying:  https://www.stopbullying.gov/ 

• ልጆች ደህንነታቸውን በመስመር ላይ መጠበቅ: https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST05-002 
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