AKF -komunikacji online
Wytyczne dotyczące, oczekiwania i powiadomienia rodzinne
W ramach naszego podejścia do zdalnego uczenia się szkoły publiczne Abby Kelley Foster
Charter mogą obejmować korzystanie z komunikacji wideo, takiej jak wideokonferencje,
komentarze online w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie linków za pośrednictwem funkcji
„czatu” lub inną komunikację online w czasie rzeczywistym, która może obejmować interakcje
za pośrednictwem różnych platform internetowych, które nauczyciele, wykorzystując swój
profesjonalny osąd, mogą zdecydować się na połączenie ze studentami, takie jak Zoom, Google,
WebEx itp.
Obowiązują następujące powiadomienia i oczekiwania dla studentów korzystających z platform
internetowych. Zwróć uwagę na następujące zasady, które będą miały zastosowanie do
korzystania z dowolnych internetowych platform komunikacyjnych i edukacyjnych:
● Uzyskując dostęp do usług edukacyjnych online, okręg szkolny uznaje, że Ty i Twoje
dziecko zgadzacie się na dostęp do instrukcji online i zgadzacie się w pełni
przestrzegać wymogów takiego uczenia się wyjaśnione w tym powiadomieniu.
● Ważne jest, abyśmy nadal szanować prywatność i prawa własności intelektualnej
naszej społeczności szkolnej - naszych nauczycieli i naszych uczniów. Biorąc udział w
zdalnym uczeniu się dzisiaj, zgadzasz się, że nie będziesz zapisywać, nagrywać,
udostępniać ani publikować tej sesji ani żadnych zdjęć z tej sesji.
● Jeżeli zostanie ustalone, że uczeń, rodzic / opiekun lub inna osoba nagrywa sesję
online lub nagrywa sesję online, okręg szkolny podejmie działania, które mogą
obejmować zakaz dalszego uczestnictwa tego ucznia w tej sesji i / lub przyszłych
sesjach, uczeń konsekwencje dyscyplinarne i / lub stosowanie innych środków
zaradczych w celu rozwiązania tej nielegalnej praktyki. Ponadto wszystkim uczniom,
którzy uczestniczą w doświadczeniach związanych z uczeniem się przez Internet, a
także rodzicom lub opiekunom, którzy są świadkami internetowych sesji
szkoleniowych z powodu obecności w tej samej przestrzeni co uczeń, zabrania się
udostępniania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji o innych uczniach
wszelkie osoby trzecie.
● Nieprzestrzeganie tych oczekiwań może spowodować utratę uprawnień do korzystania
z platformy edukacyjnej i / lub konsekwencje dyscyplinarne. Wszystkie zasady i
oczekiwania określone w podręcznikach dla studentów w odniesieniu do ogólnego
postępowania uczniów, w tym związanych z zachowaniem uczniów w Internecie,
zastraszaniem lub cybernękaniem, pozostają w mocy podczas zdalnego uczenia się.

● Rodzice lub opiekunowie mają prawo odebrać uczniowi dostęp do narzędzi,
materiałów i zasobów elektronicznych, kontaktując się z dyrektorem szkoły. Jeśli nie
chcesz, aby uczeń korzystał z zasobów technologii okręgowej zgodnie z powyższymi
wymogami, pamiętaj, że decyzja o wyeliminowaniu dostępu do tych narzędzi może
znacząco wpłynąć na zdolność studenta do współpracy z kolegami przy zadaniach i
projektach klasowych .
Jeśli masz pytania dotyczące tego dokumentu, wyślij wiadomość e-mail na adres
jcalabresi@akfcs.org lub zostaw pocztę głosową pod numerem (508) 854-8400.

