AKF -comunicação de aprendizado on-line
Diretrizes de, expectativas e notificação da família
Como parte de nossa aprendizado remoto, as Escolas Públicas de Abby Kelley Foster Charter
podem incluir o uso de comunicação de vídeo como videoconferência, comentários on-line em
tempo real e compartilhamento de links por meio de uma função de "bate-papo" ou outra
comunicação on-line em tempo real, que pode incluir interações através de várias plataformas
on-line que os educadores, usando seu julgamento profissional, podem optar por se conectar com
alunos como Zoom, Google, WebEx etc.
As seguintes notificações e expectativas se aplicam aos alunos ao usar plataformas online.
Observe o seguinte, que se aplicará ao uso de qualquer plataforma de comunicação e
aprendizado on-line:
● Ao acessar os serviços de aprendizado on-line, o distrito escolar reconhece que você e
seu filho consentem em acessar as instruções on-line e concordam em cumprir
totalmente os requisitos de tal aprendizado explicado nesta notificação.
● É importante que continuemos a respeitar a privacidade e os direitos de propriedade
intelectual de nossa comunidade escolar - nossos professores e nossos alunos. Ao
participar hoje do aprendizado remoto, você concorda em não salvar, gravar,
compartilhar ou publicar esta sessão ou quaisquer fotos desta sessão.
● Se for determinado que um aluno, pai / mãe ou outro indivíduo está gravando ou
gravou uma sessão on-line, o distrito escolar tomará uma ação, que pode incluir a
proibição de que o aluno participe mais dessa sessão e / ou de sessões futuras, aluno
conseqüências disciplinares e / ou buscar outras soluções para lidar com essa prática
ilegal. Além disso, todos os alunos que participam de experiências de aprendizado
on-line e remotas e todos os pais ou responsáveis que testemunham sessões de
aprendizado on-line por estarem presentes no mesmo espaço que o aluno são proibidos
de compartilhar ou disseminar qualquer informação que possam aprender sobre outros
alunos com todo e qualquer terceiro.
● O não cumprimento dessas expectativas pode resultar na perda de privilégios para
utilizar a plataforma de aprendizado e / ou conseqüências disciplinares. Todas as regras
e expectativas estabelecidas nos manuais do aluno em relação à conduta do aluno em
geral, incluindo aquelas relacionadas à conduta online do aluno, bullying ou
cyberbullying, permanecem em vigor durante o aprendizado remoto.
● Os pais ou responsáveis têm o direito de encerrar o acesso de seus alunos a
ferramentas, materiais e recursos eletrônicos, entrando em contato com o diretor da
escola. Se você não deseja que seu aluno use os recursos distritais de tecnologia de

acordo com os requisitos acima, lembre-se de que sua decisão de eliminar o acesso a
essas ferramentas pode afetar significativamente a capacidade do aluno de trabalhar em
colaboração com seus colegas em tarefas e projetos de classe .
Se você tiver dúvidas sobre este documento, envie um e-mail para jcalabresi@akfcs.org
ou deixe uma mensagem de voz em (508) 854-8400.

