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Meadow Heights İlkokulu’nda, okul toplum üyelerinin tümünün güvenli, kapsayıcı ve destekleyici bir öğrenme
ortamı sağlanma ve bu öğretim ortamında bulunma haklarını destekleriz. Bu, dijital araçların ve çevirimiçi
toplulukların kullanımını da kapsar ve okul toplumunun tüm üyelerinden güvenli ve sorumlu davranış
beklentimizle desteklenir.

Dijital Teknolojiler Nedir?
Dijital teknolojiler, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, iPad’ler, dijital kameralar, akıllı telefonlar vb. gibi veri
üreten, depolayan veya işleyen sistemler, cihazlar ve kaynaklardır. Bunlara sosyal medya, çevirimiçi oyunlar
ve uygulamalar, multimedia, verimlilik uygulamaları, bulut bilişim, birlikte çalışabilir sistemler ve mobil cihazlar
da dahildir.

Güvenli ve Sorumlu Davranış Kuralları
Cihaz Bakım ve Kullanımı – Kabul ediyorum:
 Bilgisayar cihazlarını ve iPad’leri okul saatleri süresince kullanırken özen göstermek
 Bilgisayarların yanında birşey yememek veya içmemek
 Bilgisayarları sadece bir öğretmenin izniyle kullanmak
 Bir virüse neden olabileceğinden okul bilgisayarlarına kendi yazılımımızı kopyalamamak, indirmemek
ve yüklememek
Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar ve iPad Kullanımı - Kabul ediyorum:
 Bilgisayar, iPad veya herhangi bir dijital teknoloji kullanırken tüm öğretmenlerin talimatlarını takip etmek
 Sadece bana ait olan veya öğretmenin açmamı ya da kullanmamı söylediği dosyaları açmak
 Bilgisayarların ve iPad’lerin ayarlarını bulduğum gibi tutmak ve ekran koruyucuları, duvar kağıdını veya
masaüstünün ayarlanmış biçimini değiştirmemek veya okul ‘iPad’lerindeki uygulamaları silmemek veya
yerini değiştirmemek
 Sadece bir öğretmen talimat verirse, yazıcıdan çıktı almak
 Bir öğretmen tarafından talimat verilmedikçe okul bilgisayarlarına herhangi bir yazılım programı veya
iPad’lere yeni uygulamalar yüklememek
 Kendi Apple ve iCloud Kimliğimle okul iPad’lerine giriş yapmamak
İnternet Kullanımı - Kabul ediyorum:
 Sadece öğretmen tarafından yönlendirilen çalışmaya uygun internet sitelerine erişmek için. (oyun, şarkı
sözleri, hayran siteleri, video akışı vb. değil)
 Arama motorlarına sadece bir öğretmenin talimatına uygun bir şekilde erişim yapmak – öğretmenim
izin vermedikçe google resimleri kullanmamak
 Bir öğretmen tarafından talimat verilmedikçe internetten herhangi bir dosya indirmemek
 Gmail e-posta hesabımı sadece sınıf öğretmeni tarafından organize edildiği şekilde okulla kullanmak
 E-posta ile herhangi bir fotoğraf veya uygunsuz elektronik mesaj göndermemek
 13 yaşın altındaysam, bir sosyal medya hesabım olamaz veya Facebook, YouTube, Instagram, Kick,
Snap Chat, Twitter, Musical.ly gibi sosyal medya uygulamalarına ya da sitelerine erişim için yaş
sınırının olduğunu bildiğim için kullanamam.
 Zorbalığı durdurmaya çalışmak – Kaba veya zorbalık içeren mesajlar göndermem veya bunları
başkalarına iletmem
Kişisel Güvenlik- Kabul ediyorum:
 Adım ve soyadımın, fotoğrafımın, doğumgünümün, adresimin ve telefon numaramın kişisel bilgiler
olduğunun bilincinde olarak kişisel bilgilerimi korumak için bunları çevirimiçi olarak göndermemeli veya
paylaşmamalıyım.
 Tanımış olabileceğim diğer kişilerin özel bilgilerine aynısını uygulamak
 Şifremi korumak ve anne babam hariç hiç kimseyle paylaşmamak
 Anne babamın izni olmadan “on-line” olarak tanıştığım biriyle asla biraraya gelmemek
 Yanlışlıkla kendime ait veya herhangi bir bilgisayarda uygunsuz olduğunu bildiğim birşeyle
karşılaşırsam veya birşeylerden rahatsızlık duyarsam hemen bir öğretmene söylemek
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içeriğinde belirtilen detaylara göre nazik, güvenli ve sorumlu
bir dijital kullanıcısı olduğunun taahhüdünü kabul eder.
Bir öğrenci olarak dijital teknolojileri güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmayı öğrenmeye devam edeceğim.
Emin olmadığım ve kendimi güvende hissetmediğim zamanlarda güvenilir bir yetişkinden yardım isteyeceğim.
Bu sözleşmede belirtilen kuralların herhangi birinin çiğnenmesi, öğretmenim ve okul e-öğrenim lideri tarafindan
belirlenen müzakere süresi boyunca bilgisayar ayrıcalıklarımın geri çekilmesine neden olacaktır.
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Veli Bildirimi
Bu Geçerli Kullanım Sözleşmesi, tüm dijital teknolojiler ve internet dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
şunlar için geçerlidir: okula ait BİT (Bilgi İletişim Teknolojisi) cihazları (örn. masaüstü bilgisayarlar, dizüstü
bilgisayarlar, yazıcılar, tarayıcılar),cep telefonları ve öğrencilere ait cihazlar, e-posta ve anında mesajlaşma,
sosyal paylaşım siteleri (örn. Facebook), video ve fotoğraf paylaşım siteleri (örn. YouTube), bloglar veya mikro
bloglar (örn. Twitter), forumlar, tartışma panoları ve grupları (örn. Google grupları), wikiler (örneğin Wikipedia)
vs.
Bu Geçerli Kullanım Sözleşmesi, okulda, okul gezileri sırasında, kamplarda ve müfredat dışı etkinliklerde ve evde
dijital teknolojiler ve internet kullanılırken geçerlidir.

İmza
Çocuğumun bu Sözleşme’de belirtilen geçerli kullanım şartlarına ve beklenen davranış standartlarına
uyması gerektiğini anlıyorum.
Çocuğum uygun şekilde davranmadığı taktirde, karşılığında belirlenmiş işlemlerin ve yaptırımların olduğunu
anlamış bulunuyorum.
Bu sözleşmeyi çocuğumla görüştüm ve herhangi bir kuralın çiğnenmesi durumunda çocuğumun
öğretmeni veya okulun e-öğretim lideri tarafından belirlenen müzakere süresi boyunca bilgisayar
ayrıcalıklarının geri çekilmesine neden olacağını anlamış bulunuyorum.
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