
 

GUSD-i famakargca\in sarqi war]akalouj\an 
pa\managri aknkaliqn;re  
 
Gl;nd;li fanra\in dprozn;ri krja,r=ani (GUSD) famakargca\in sarq;ri 
war]kalouj\an pa\managire na.at;swa‘ h ambo[= krja,r=ani tara‘qoum 
krjakan npatakn;row t;.nologia\i øgtagor‘oume bar]razn;lou famar! 
A,ak;rtn;rin trwoum h qrombouq% ore Chrome w;b braoux;r h% or st;[‘w;l h Google 
enk;rouj\an ko[miz! A\s sarqn famat;[ a,.atoum h dprozi ko[miz jo[arkwa‘ 
Google-i fa,iwn;ri f;t^ øgtw;low Google Drive-iz% Google Apps-iz% … ;rrord ko[mi 
ousoumnakan ka\q;ri ou ‘ragr;ri la\n t;sakaniz!  
 
Ambo[= vamanak% ;rb a,ak;rte masnakzoum h GUSD-i famakarkgca\in sarq;ri 
war]kalouj\an ‘ragrin% ‘no[n;re/.namakaln;re patas.anatwouj\oun ;n kroum 
ir;nz a,ak;rti qrombouqi … tann øgtagor‘wo[ int;rn;ti w;rafsko[ouj\an ou 
.namqi famar! :j; cara,afman kam .namqi pakasi f;t…anqow qrombouqe 
`ixikakan or…h wnas kri% entaniqn;re `inansakan patas.anatwouj\oun ;n 
kr;lou qrombouqi w;ranorogman kam 'o.arinman ‘a.s;ri famar% yi,t a\np;s% 
incp;s kwarw;n kora‘ kam wnaswa‘ dasagrq;ri famar!  

 

Stor… n;rka\azwa‘ h ];r qrombouqi .namqi ou[;zou\ze^ 
 

1. Ocinc cp;tq h t;[adr;l (kz;l% sosn];l% ]a\nagr;l% amrazn;l)                                           
qrombouqi plastik; pat\anin kam hkranin! Bolor pitakn;re% oronq 
'akzwa‘ ;n qrombouq;ri wra% n;ra®\al barcode-;re% p;tq h mnan 
qrombouq;ri wra enj;®n;li … c.mbagrwa‘ wiyakoum! 
 

2. Bolor f;[oukn;rn ou out;liqn;re f;®ou paf;q ];r qrombouq;riz! 
F;[oukn;re … out;liqn;ri ',ranqn;re karo[ ;n wnas;l nourb hl;ktrona\in 
s.;man;re!  

 

3. Qrombouqn øgtagor‘;louz a®a= mi,t maqour paf;q ];r ];®q;re! Maqour 
];®q;rn aw;li d\ourin ;n dar]noum qrombouq;ri st;[na,arn øgtagor‘;lou 
… aw;li qic k;[t ou b‘;r jo[n;lou famakargci wra! 

 

4. Pa,tpan;q LCD-i hkrani monitore! Ka'arice nrbor;n 'ak;q! Wstafaz;q% 
or oc mi a®arka (ørinak^ matit% jou[j … a\ln) ci mnaz;l st;[na,ari 
wra% ore ka'arice 'ak;louz karo[ h q;r‘;l kam wnas;l hkrane!   

 

5. Wstafaz;q% or qrombouqe paf;q ir pa,tpanic pat\anoum (;j; a\n 
tramadrwa‘ h)!  I w;r=o% douq patas.anatou ;q am;n inci famar% or 
karo[ h pataf;l ];r qrombouqoum!  

 

6. Pa,tpan;q ];r inqnouj\oune!  Ou,adir ;[;q% talow ];r hl'osti fasz;n … 
an]nakan t;[;kouj\ounn;re int;rn;toum։ 

 
 

  



 

Օգտվելու կանոններ 

Բաշխում և կառավարում 

Քրոմբուքները Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի սեփականությունն են և աշակերտներին 

կտրամադրվեն մինչև դպրոցների վերաբացվելը: Քրոմբուքները պետք է օգտագործվեն միայն Գլենդելի 

հանրային դպրոցների կրթաշրջանի աշակերտների և նրանց ընտանիքների կողմից և միմիայն դպրոցական 

նպատակառումներով: Քրոմբուքները չեն կարող ուրիշ անձինք օգտագործել: 

Եթե դպրոցը վերաբացվելուց հետո քրոմբուքը ժամանակին չվերադարձվի, ապա այն կհայտարարվի որպես 

գողացված ապրանք: Այնուհետև իրավապահ մարմինները կներգրավվեն քրոմբուքն առգրավելու և բոլոր 

օրինախախտների դեմ մեղադրանք առաջադրելու համար: 

Աշակերտի կամ ծնողի անփութության հետևանքով կորցրած կամ գողացված քրոմբուքները նորով չեն 

փոխարինվի, և աշակերտները գուցե ստիպված լինեն իրենց աշխատանքն ավարտին հասցնել առանց 

քրոմբուքի օգտագործման: 

Եթե քրոմբուքի լիցքավորիչը կորել է, ապա աշակերտն է պատասխանատու դրա փոխարինման համար: 

Կորած կամ գողացված քրոմբուքների մասին պետք է անհապաղ զեկուցել: Քրոմբուքի գողության 

մասին զեկուցումից հետո աշակերտը պետք է դպրոցի ղեկավարությանը նկարագրի հանգամանքը: Եթե 

քրոմբուքը գտնվի և վերադարձվի դպրոցին, ապա այն կվերտրվի աշակերտին: 

Պատասխանատու օգտագործման/համացանցի օգտագործման անվտանգության քաղաքականություն 

Քրոմբուքները տրամադրվում են, որպեսզի աշակերտները հնարավորություն ունենան օգտվել կրթական 

ռեսուրսներից և շարունակել ուսուցումը մինչև դպրոցների վերաբացվելը: 

Աշակերտներին արգելվում է մուտք գործել, հրապարակել կամ ստեղծել ոչ պատշաճ բովանդակությամբ 

նյութեր, ներառյալ բռնություն, մերկություն, անբարոյականություն, անպարկեշտ կամ այլ կերպ ոչ 

նպատակահարմար նյութեր ներկայացնող պատկերներ կամ լեզու: Գլենդելի հանրային դպրոցների 

կրթաշրջանը վերահսկում է ինտերնետի գործունեությունը, անկախ նրանից, թե որտեղ է այն հասանելի, 

որպեսզի սահմանափակի ոչ պատշաճ բովանդակությամբ առցանց նյութերը: Այնուամենայնիվ, ոչ մի 

վերահսկող համակարգ 100% արդյունավետ չէ, և վերջնական պատասխանատվությունը ընկնում է 

աշակերտի և նրա ընտանիքի վրա: 

Գաղտնիության քաղաքականություն 

Քրոմբուքները Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի սեփականությունն են: Կրթաշրջանի քրոմբուքով 

հասանելի տեղեկությունները կարող են կրթաշրջանի կողմից ղեկավարվել, դիտվել կամ դասակարգվել: 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանն իրավունք է վերապահում հետաքննել աշակերտների և նրանց 

ընտանիքների կողմից համակարգչային կասկածելի ոչ պատշաճ օգտագործումը և լիովին կհամագործակցի 

տեղական, նահանգային և դաշնային իրավապահ մարմինների հետ՝ ապօրինի սխալ օգտագործման կամ 

սխալ օգտագործման կասկածի դեպքում: 

Կարգապահական գործողություններ 

   Սույն փաստաթղթում ներկայացված կանոններին և ուղեցույցներին չհետևելը կհանգեցնի կարգապահական 

գործողությունների և, անհրաժեշտության դեպքում, քրեական հետապնդման: Սա ներառում է, բայց չի 

սահմանափակվում միայն քրոմբուքի վարչական կարգավորումներին չհետևելը, դպրոցի կողմից 

տրամադրված քրոմբուքի նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքը կամ հափշտակումը և այլն: Կախված 

խախտումից՝ կարգապահական գործողությունները պետք է որոշվեն Գլենդելի հանրային դպրոցների 

կրթաշրջանի վարչակազմի կողմից և կարող են ներառել ծնողների հետ կապ հաստատելը, առաջադրանքի 

համար կրեդիտի կորցնելը, դասերից հետո աշակերտին դպրոցում պահելը, դասասենյակից կամ դպրոցից 

ժամանակավորապես հեռացնելը և ժամանակավորապես կամ ընդմիշտ քրոմբուքից օգտվելու 

արտոնությունը կորցնելը: 

  



 

The GUSD-ի աշակերտի/ծնողի կողմից համակարգչային սարքի վարձակալության 

պայմանագիր   
 

Ես հաստատում եմ, որ կարդացել և հասկացել եմ GUSD-ի համակարգչային սարքավորման 

վարձակալման ծրագրի ակնկալիքների կանոններն ու ուղեցույցները։ Ես հասկանում եմ, որ GUSD-ի 

քրոմբուքները ուսման համար նախատեսված գործիք է, որը տրամադրվել է կրթաշրջանի կողմից։ 

 

Ես համաձայն եմ, որ երեխաս և ես կհետևենք GUSD-ի համակարգչային սարքի վարձակալության 

ծրագրի սպասելիքներին և հասկանում եմ կանոններն ու ուղեցույցները խախտելու հետևանքները։ Ես 

հասկանում եմ, որ քրոմբուքներից օգտվելու երեխայիս իրավունքը հնարավոր է չեղյալ համարեն, եթե նա 

չհետևի կանոններին և ուղեցույցներին։ Ես հասկանում եմ, որ կարող են լինել կարգապահական և 

իրավական գործողություններ, եթե քրոմբուքը պատշաճ կերպով չօգտագործվի։ 

 

Ես հասկանում եմ, ոչ չեմ կարող ներկայացնել որևէ բողոք, պատասխանատվության կանչել կամ հայց 

ներկայացնել որևէ մեկի դեմ կամ որևէ այլ կերպ փոխհատուցում կամ վնասների բավարարում 

պահանջել GUSD-ից՝ համացանցային անվտանգության կամ ապահովության միջացառումների 

խախտման, քրոմբուքի և սպասարկող ծրագրի անսարքության համար կամ որևէ վնասի, վնասվածքի 

կամ ծախսի համար, որը կառաջանա քրոմբուքի հետ անփույթ և ոչ պատշաճ օգտագործման 

հետևանքով։ 

 

Ես համաձայն եմ վերանայել GUSD-ի համակարգչային սարքի վարձակալության ծրագրի սպասելիքները 

և քննարկել դրա բովանդակությունը երեխայիս հետ։ Ես հասկանում եմ կանոնները և ուղեցույցները, 

որոնք վերաբերում են երեխայիս կողմից Chromebook-ի սխալ օգտագործման և այն վնասելու 

հետևանքներին։ Ես համաձայն եմ վերահսկել, թե ինչպես է երեխաս օգտագործում քրոմբուք և թե ինչպես 

է նա օգտվում համացանցից տանը։   

 

 

 
——————————————————————— ——————————————————— 
Ծնողի անունը      Աշակերտի անունը 
 

 

Ծնողի/խնամակալի ստորագրությունը Ամսաթիվ 
 

 

 

Ծնողի/խնամակալի էլ․ հասցեն Ծնողի/խնամակալի հեռախոսը 
 

 
 

Chromebook-ի տեղեկությունները (նախատեսված է 

միայն պաշտոնական օգտագործման համար): 

GUSD Tag #: __________________________

 

 

 

 
 

Student ID (6-digits):   

 


