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 رسانه  یی ساالنه رضایت نامه 
 

( متعهد است به حفاظت از اطالعات شخیص دانش آموزان و کمک  ِاسدبلیودی ِونتُورث )ِاچ -شورای مدرسه منطقه ی همیلتون  بی

نت از خود به شکل  ی مثبت »ردپای دیجیتال« که دانش آموزان به هنگام ارسال اطالعات شخیص در اینیر  به جا یم گذارند. گیر

یس به توضیح کامل و مثال هابی از اینکه ما چگونه به  طور معمول با اطالعات دانش آموزان رس و کار داشته و همزمان با  برای دسیر

 به وبسایت مدرسه ی خود برای دریافت  ،سازی ملزومات قانوبی از حریم خصویص شان محافظت یم کنیم برآورده 
ً

نامه ی  لطفا
 رجوع کنید.   در خصوص اطالعات شخیصویل/رسپرست 

 

ی در دوران پاندیم ادامه یم دهیم، از دانش آموزان انتظار داریم که در یادگیر   و یادگیر
ی

ی  همزمان که به  راهیابی از میان چالش های زندگ

کت کنند.   در هر دو کالس های حضوری و مجازی یط سال تحصییل آبر رسر
ً

ی قرن  شورا همگام با  ترکیبی و احتماال اولویت های یادگیر

یس دانش آموزان را به مایکروسافت تیمز، ِاچ  ،21 ی مجازی وزارت  ِاسدبلیودی دسیر پ کاتالوگ، ایمیل و تقویم و محیط یادگیر
َ

بی ا

کت کنندگان در آن باید در ی  « فراهم یم کند. HUBآموزش به نام » ی همزمان که همه ی رسر ی آنالین شامل یادگیر ک  محیط های یادگیر

یس   ،زمان آنالین باشند  ی غیر همزمان یم شود که محتوا برای دانش آموزان موجود است تا هر وقت یم خواهند به آن دسیر و یادگیر

آنالین یا اپلیکیشن های تحت وب و   های ، دانش آموزان یم توانند از ابزار کالس  به عالوه، در صورت صالحدید معلم  داشته باشند. 

 اده کنند. های اجتمایع استفرسانه 
 

برای   شان را در مورد شهروندِی دیجیتال و استفاده ی امن از تکنولوژی دریافت یم کنند. سن  ا دانش آموزان دستورالعمل متناسب ب

ی قرن   ی    6. 1نامه ی  سیاست به    21اطالعات بیشیر راجع به سیاست ها و رهنمودهای هدایت کننده ی ما در ارتباط با یادگیر یادگیر

ی  21قرن  کت مثبت و  رویه ی مالکیت و تألیف رویه ی استفاده ی مسئوالنه،و نیر این سیاست   رجوع کنید.  روال هویت، اعتبار و رسر

 ( به راحبر پیدا یم شوند. /https://www.hwdsb.on.caها و رهنمودها با استفاده از قابلیت جستجو در وبسایت شورا )
 

ند که چه طور از ابزارهابی که ما به منظور  ِاسدبلیودی دانش آموزان در ِاچ  نت استفاده خواهند کرد و یاد یم گیر بی در مدرسه از اینیر
اک گذاری و همکاری ارائه یم ده  ، به اشیر ی ی، ساختر  در  آن ها  یم، استفاده کنند. یادگیر

ً
در فضاهای آنالیبی که در کالس، و احتماال

  مشارکتفقط با رضایت شما در این فرم است که   مدرسه و اماکن دیگر در رسارس شورا قابل رؤیت هستند حضور خواهند داشت. 
امل اطالعابر خواهند بود که باعث شناسابی  بی قابل رؤیت هستند( شِاسدبلیودی های آنالین عمویم )یعبی آن هابی که خارج از ِاچ 

 فرد یم شود. 
 

ما خواستار رضایت شما هستیم که به فرزند خود اجازه دهید تا به شیوه هایی که از نظر معلماِن کالس متناسب با سن او بوده  
کت داشته باشد. رضایت   ی و دستاوردهایش مرتبط هستند به طور آنالین شر  با یادگیر

ً
 اختیاری است. و مستقیما

ً
با   شما کامال

رضایت، عکس ها/ویدئو/صداهای ضبط شده ی فرزندتان، کارهای نوشته شده و خالقانه اش و/یا نامش به شکل آنالین  
نت قابل پیدا شدن است( ظاهر   ،یی )یعنی به طور عموم توسط اجتماعِاس دبلیودی خارج از مدارس ِاچ  قابل مشاهده یا در اینیر

   مثال شامل موارد زیر هستند:  و براییم شوند 
 

ونییک مدرسه که به اجتماع والدین ها ارسال یم شو  • نامه های الکیر  د ن خیی

 وبسایت های کالس ها، بالگ ها و پروژه های ویدئویی  •

ه(  • ، یوتیوب و غیر  حساب های کاربری کالس/مدرسه/شورا در رسانه های اجتمایع )مانند توئییر

پرا  •  کنی مدرسه/اجتماع رسانه های انتشارایر یا خیی

 تحصیل سایر پلتفورم های  •
 

 این برگه را برای اطالع خود نگاه دارید( 
ً

 )لطفا

http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Responsible-Use-REV-Nov19.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Responsible-Use-REV-Nov19.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Responsible-Use-REV-Nov19.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/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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ونییک دانش آموز   رضایت برای افشای اطالعات الکیر

 
شده )مانند  توصیفو اجازه یم دهم که اطالعات شخیص فرزندم در قالب های  بله، من موافق هستم

عکس/ویدئو/صدای ضبط شده ی فرزندم، نام، کارهای مکتوب/خالقانه، پست های رسانه های اجتمایع/وبسایت/رسانه  
ی قرن   کت او در محیط یادگیر ی( همزمان با رسر اک تحت راهنمابی های معلم کالسش و با هدف ب 21های خیی گذاری ه اشیر

ی محیل، افشا شود.  من   و تقدیر از دستاوردهای خالقانه و تحصییل او توسط کارمندان مدرسه/شورا و رسانه های خیی
یه های دیگرِ  نت منتشر شوند، ممکن است در نشر ل   متوجه هستم که وقبر اطالعات فرزندم در اینیر خارج از کنیر

ی ظاهر شوند. ِاسدبلیودی ِاچ  بی نیر
 

 
 

من به آشکارسازی اطالعات شخیص قابل شناسابی فرزندم به روش هابی که به طور   ه، من موافق نیستم. ن
نت باشد، رضایت نیم دهم.   عمویم قابل رؤیت و/یا قابل جستجو در اینیر

 
 
 
 

   مقطع تحصییل:   نام دانش آموز: 
 

 
 

   سال یا بیشیر سن دارد(:   18امضای دانش آموز )چنانچه  
 

 
 

   ویل/رسپرست: نام 
 

 
 

   امضای ویل/رسپرست: 
 

 
 

   تاری    خ: 
 

 
 

ی قرن   ،معلم کالس فرزندتان  که برای دانش آموزان برنامه ریزی شده اند، مطلع    21شما را در طول سال درباره ی تجربه های یادگیر
خصوص سؤال پرسیده و رضایت خود را در صورت تمایل عوض  نگاه یم دارد تا فرصت داشته باشید که در مورد تکنولوژی های به 

 کنید. 
 

 
 

 با معلم یا مدیر مدرسه ی  با استفاده از اطالعات شخیص اش هر نوع نگرابی اگر در مورد امنیت فرزند خود در ارتباط 
ً

ای دارید، لطفا
 فرزندتان صحبت کنید. 


