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 کا معاہدہ   ی رضامند کیلئے    ا ی ڈ ی ساالنہ م                                                              
 

فٹ پرنٹ" کو مثبت   ٹلیجی حفاظت اور"ڈ یمعلومات ک یذات  ی( طالبعلم ک ایچ ڈبلیو ڈی ایس بیسکول بورڈ )اورتھ ڈسٹرکٹ  نٹیو -ملٹنیہ 

 کیلئے نےی مدد د ںیم نےی شکل د
 
بانی اپنے ۔ںیمعلومات آن الئن پوسٹ کرتے ہ یذات اس وقت چھوڑتے ہیں جب وہ طلباء  جورعزم ہے پ براِہ مہر

یب سائٹ پر  پرست کے خطکے بارے میں ہمارے  ذاتی معلوماتاسکول کی و کی مکمل وضاحت اور مثالوں کیلئے مالحظہ   والدین/ سر

یات کو پورا کرتے ہوئےکیسے طلباء کی معلومات کو معمول کے مطابق سنبھالتے اور رازداری کی حفاظت کرتے   یں کہ ہم قانون کی ضرور کر

 ہیں۔

 

بائی مرض کے دوران زندگی گزارنے اور سیکھنےکی مشکالت میں آگے بڑھنا جاری  ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ طلباء   رکھے ہوئے چونکہ ہم و

یں  21دونوں کالس رومز میں۔  (virtual)مخلوط سیکھنے میں مشغول ہوں گے، اور ممکنہ طور پر آئندہ تعلیمی سال میں جسمانی اور ورچوئل  و

نظر رکھتے ہوئے، بورڈ طلباء کو مائیکروسافٹ ٹیموں، ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی ایپ صدی کی سیک  ِ
 
  ، ای میل اور ٹاالگیکھنےکی ترجیحات کو مد

تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ آن الئن سیکھنے کے ماحول   ”HUB“کیلنڈر کے ساتھ ساتھ وزارِت تعلیم کی ورچوئل سیکھنےکی ماحولیات یا ہب 

شامل ہے جہاں تمام حصہ لینے والوں کا الزمی طور پر ایک ہی وقت میں آن الئن ہونا  (synchronous learning)سیکھنا  معاصرمیں 

قت دستیاب ہوتا ہے جب وہ اس جہاں طلباء کی رسائی کیلئے مواد اس و (asynchronous learning)ضروری ہے، اور غیر معاصر سیکھنا 

یب ایپس اور سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں جیسےکہ کالس روم ٹیچر مناسب  یں۔ اس کے عالوہ، طلباء آن الئن ٹولز یا و کا انتخاب کر

 سمجھتا ہے۔ 

 
یت اور ٹیکنالوجی کے محفوظ استعمال پرعمر کے مطابق ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ یں ص 21 طلباء ڈیجیٹل شہر دی کے سیکھنےکے حوالے  و

ید معلومات کیلئے،  یں صدی کی تعلیم 21، 6.1پالیسی سے ہماری پالیسیوں اور ہدایات کے بارے میں مز یق کار، ، و ذمہ دارانہ استعمال کا طر

یق کار یق کارکے ساتھ، اور ملکیت اور تصنیف کا طر یب  شناخت، اعتبار اور مثبت شرکت کا طر کو دیکھیں۔ یہ پالیسیاں اور ہدایات بورڈ کی و

یعے آسانی سے مل جاتی ہیں۔  پر سرچ  )n.caob.sww.hwdw://stpth/(سائٹ   کے عمل کے ذر
 

یں جو ہم سیکھنے،   یں گے اور سیکھیں گےکہ ان ٹولزکا استعمال کیسےکر ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کے طلباء اسکول میں انٹرنیٹ کا استعمال کر

گے جوکالس روم کے اندر، اور ممکنہ   تخلیق کرنے، اشتراک کرنے اور تعاون کرنےکیلئے فراہم کرتے ہیں۔ وہ آن الئن خالی جگہوں میں حصہ لیں

ایچ  طور پر اسکول اور بورڈکی دوسری سائٹوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ صرف اس فارم پر آپ کی رضامندی سے آن الئن شراکتیں جو عوامی ہیں )یعنی 

 نظر آتی ہیں( شناختی معلومات پر مشتمل ہوں گی۔   باہرڈبلیو ڈی ایس بی سے 

 
  ہہ رہے ہیں تاکہ آپ کے بچےکو کالس روم کے اساتذہ کی طرف سے عمرکے مطابق اور ان کی تعلیم اور ہم آپ کی رضامندی کیلئےک 

یقوں سے آن الئن حصہ لینےکی اجازت دی جائے۔     ہے۔   ی ار ی مکمل طور پر اخت   ی رضامند   ی آپ ک کامیابیوں سے براِہ راست متعلقہ طر

یری اور تخلیقی کام، اور/ یا نام ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی کے اسکولوں  یکارڈنگ، ان کا تحر یڈیو/ آڈیو ر یر/ و    رضامندی سے، آپ کے بچےکی تصاو

یافت ہوتا ہے(، مثال   یب پر قابل در  طور پر: کے  سے باہر آن الئن ظاہر ہو سکتا ہے، )یعنی کمیونٹی کو عوامی طور پر دکھائی دیتا ہے یا ورلڈ وائڈ و

 
 اسکول کے الیکٹرانک نیوز لیٹرز جو ہماری والدین کمیونٹی کو بھیجے جاتے ہیں  •

 کٹس ی ج ا پر   و ی ڈ ی سائٹس، بالگز، اور و   ب ی کالس روم و  •

 ، یوٹیوب، وغیرہ( ئٹر س روم/ اسکول/ بورڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس )یعنی ٹو کال  •

 ات ی نشر   ا ی   ں ی اشاعت   ی ک   ا ی ڈ ی م   ی ونٹ ی اسکول/کم  •

 ز فارم   ٹ ی پل  ی م ی تعل   گر ی د  •

بان  براہِ ) ( ںیرکھ کیلئے پاسمعلومات  یکو اپنصفحےاس  یمہر  

http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Ownership-and-Authorship-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Ownership-and-Authorship-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Identity-Credibility-and-Positive-Participation-Procedure.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/
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 طالبعلم کی الیکٹرانک معلومات ظاہرکرنےکیلئے رضامندی 

 
یعنی، میرے  ذاتی معلومات کو بیان کردہ صورتوں میں ظاہرکرنےکی اجازت دیتی/ دیتا ہوں )  اور اپنے بچےکی ہاں، میں متفق ہوں   

یب سائٹ/ نیوز میڈیا پوسٹس( کیونکہ وہ   یری/ تخلیقی کام، سوشل میڈیا/ و یکارڈنگز، نام، تحر یڈیو/ آڈیو ر یر/ و بچےکی تصاو

یں صدی کے سیکھنےکے ماحول میں حصہ لیتے ہیں، اور اسکول/ بورڈکے عملے اور   21اپنےکالس روم ٹیچرکی رہنمائی میں   و

یعہ اپنی تخلیقی اور تعلیمی کامیابیوں کو شیئرکرتے اور سمجھتا سمجھتی/  ںیممناتے ہیں۔ ان کی خوشی مقامی نیوز میڈیا کے ذر

ظاہر ہو  ںیاشاعتوں م گری کےکنٹرول سے باہر دی ایچ ڈبلیو ڈی ایس ب معلومات  یہوں کہ آن الئن پوسٹ کرنےکے بعد، طالبعلم ک

 ہے۔ یسکت
 

 
 

یقوں سے ظاہرکرنے سے اتفاق    نہیں، میں متفق نہیں ہوں۔   میں اپنے بچےکی قابل شناخت ذاتی معلومات کو ایسے طر

یب پ  ر تالش کئے جانےکے قابل ہوں۔نہیں کرتی/کرتا جو عوامی طور پر نظر آتی ہوں اور/ یا ورلڈ وائڈ و
 
 
 
 

یڈ:   طالبعلم کا نام:        گر
 

 
 

         (:زائد ہےاس سے   ای سال  18 اس کی عمر طالبعلم کے دستخط )اگر
 

 
 

پرست کا نام:/والد یا والدہ    سر
 

 
 

پرست ک/والد یا والدہ    :ے دستخط سر
 

 
 

یخ:     تار
 

 
 

یں صدی کے سیکھنےکے 21آپ کے بچےکا کالس روم ٹیچر آپ کو   بات کے بارے میں سال بھر آگاہ کرتا رہےگا جس کی طلباءکیلئے  و تجر

بہ بندی کی گئی ہے تاکہ آپ کو مخصوص ٹیکنالوجیز کے بارے میں سواالت پوچھنے اور اگر چاہیں تو اپنی رضامندی تبدیل کرنےکے  منصو

 مواقع حاصل ہوں۔ 
 

 
 

بانی اپنے استاد یا  اگر ذاتی معلومات کے استعمال کے حوالے سے اپنے بچےکی حفاظت کے بارےمیں آپ کےکوئی خدشات ہوں، تو براِہ مہر

یں جہاں آپ کا بچہ پڑھتا ہے۔  اسکول کے پرنسپل سے بات کر


