
 फेएट काउ�ी प��क �ू�ह�      आरईभी. ०६/१८ 
 �ीकाय� प्रयोगको नीित 
 
िज�ाले मा�ता िदन्छ िक �ूलमा प्रिविधमा प�ँचले िव�ाथ�ह�लाई अझ बढी िस�, संल� रहन, कुराकानीगन�, र उनीह�लाई काम, जीवन 
र नाग�रकताकालािग तयारपान� सीपह� िवकासगन� अवसर प्रदानगद�छ। हामी िव�ाथ�ह�लाई २१ औ ंशता�ीको प्रिविध र स�ार कौशललाई 
िवकासगन� म�तगन� प्रितब� छौ।ं �सकोलािग हामी शैि�क उ�े�कोलािग िव�ाथ�ह� र कम�चारीह�को प्रयोगकोलािग प्रिविधह�मा प�ँच 
प्रदान गद�छौ।ं यो �ीकाय� प्रयोगको नीितले (AUP) िव�ाथ�ह�, िश�कह�, र अिभभावकह�ले प्रयोगगनु��ने �ूलको प्रिविधह� वा 
िज�ाको स�ि�मा ���गत �ािम�का उपकरणह� प्रयोगगन� प्रावधान र अपे�ाह�को �परेखा िदन्छ।  
 
कम�चारीह�को भूिमकाह� र िज�ेवारीह�  
िज�ा िव�ास गद�छ िक प्रिविधको प्रयोगकोलािग सबै उपयोगकता�ह� सुरि�त र िज�ेवार िडिजटल नाग�रकह� �नुपछ� । ज�ै, िज�ाले 
प्रयोगकता�ह�लाई सुरि�तरा� म�तकोलािग िन� रणनीितह�को प्रयोग गद�छ।  

• इ�रनेटमा सुर�ा र िव�ाथ�ह�कोलािग िडिजटल नाग�रकताको िनद�शन प्र�ेक वष� �नेछ। 
• िश�कह� र कम�चारीह�ले सिक्रय �पमा क�ाकोठा अंतग�त (िभत्र) अनुमितप्रा� िव�ाथ� प्रिविधको प्रयोगको अनुगमन गद�छ। 
• रा� र संघीय िनयमह� र िज�ाका नीितह�को आव�कता अनुसार इ�रनेटको प�ँच प्रितब��त �नेछ। वेभको गितिविधको िनगरानी र 

कुनैपिन समयमा रेकड��न सक्छन्। 
• नेटवक�  र �ूल प्रशासनले उिचत उपयोग भएको छ भनेर सुिनि�तगन� फाइलह� र संचारह�को समी�ागन� सक्छन्।  

 
आमाबुबाह�को/अिभभावकह�को भूिमकाह� र िज�ेवारीह� 
िज�ाले अपे�ा गद�छ िक आमाबुबाह�/अिभभावकह�ले हामीसँग साझेदार भई िव�ाथ�ह�लाई सुरि�त र उिचत �पमा उपल� 
टे�ोलोजीको प्रयोगगन� िसकाउनु �नेछ। जबिक िज�ाले अनुपयु��पको प्रयोगलाई रो� प्र�ेक प्रयास गन�छ, सबै अनुपयु� सामग्रीलाई 
रो� अस�वछ। ��ै िज�ाले �व�स्थत नगरेको कुनैपिन वायरलेस जडान अनुगिमत �ँदैन र यो आमाबुबा/अिभभावकको िज�ेवारी हो। 
 
िव�ाथ�ह�को भूिमकाह� र िज�ेवारीह�  
प्रिविध र नेटवक� को प�ँच केवल शैि�क ल� र िनद�शनलाई समथ�नगन�कालािग �न्। िव�ाथ�ह�ले िज�ेवार �पमा संसाधनह� प्रयोगगन� 
अपे�ा ग�रन्छ र उनीह� �वहार र संचारकोलािग उ�रदायी �नेछन्। िज�ा स�ाल माफ� त भ�ारण ग�रएका वा प्रसा�रत सबै स�ारह�, 
त�ांकह� र फाइलह� फेएट काउ�ी प��क �ूलह�को स�ि� मािनन्छन् र समी�ा र/वा हटाउन सिकनेछ। कारण र कानुनी 
िदशािनद�श िभत्र, अिभ���को �त�ता र जानकारीको प�ँचको स�ान �नेछ। 
 
�ीकाय� प्रयोगका उदाहरणह� समावेशछन् (तर सीिमत छैनन्): 

• स�ानजनक र िज�ेवार िडिजटल नाग�रक�न �ूल र िज�ा �वहार अपे�ाह�को अनुसरण गनु�होस्। 
• अनलाइन/नेटवक�  संसाधनह� (ईमेल सिहत) िनद�शनको �पमा र शैि�क उ�े�ह�कोलािग प्रयोग गनु�होस्। 
• उिचत सामग्रीको मात्र भ�ारण (�ोर) र साझेदारी गनु�होस्। 
• �ूल र/वा ���गत प्रिविध केवल उिचत उ�े�कोलािग अनुमोिदत समयमा प्रयोग गनु�होस्।  

 
अ�ीकाय� प्रयोगका उदाहरणह�मा समावेशछन् (तर सीिमत छैनन्): 

• प�ँच, पठाउनु र/वा जानाजानी अनुिचत, आपि�जनक, उ�ीडन, वा प्रकृितमा अपिवत्र वा िहंसा वा अवैध गितिविधलाई बढावािदने कुनैपिन 
सामग्री प्रा�गनु�। 

• �े�ाले सीिमत संसाधनह�लाई खेरफाल्नु वा यी चीजह�लाई गैर-शैि�क उ�े�ह�कोलािग प्रयोगगनु�- (फाइलको भ�ारण, मुद्रण, 
�ा�िवथ आिद) 

• अक� ���को प्रयोगकता�नाम वा पासवड� प्रयोगगनु� वा साझेदारीगनु�, वा तपाईंको प्रयोगकता�नाम र पासवड� अ�सँग साझेदारीगनु�। 
• कुनैपिन िहसाबले नेटवक�  र यसको सेिटं�सँग सम्झौतागनु� - (�ािकंग, �ािमंग, सुर�ालाई बाइपासगनु�, आिद)। 
• िनजी लाभ, मनोरन्जन, राजनैितक पदो�ित वा �ूलकोसाथ स���त नभएको गितिविधह�कोलािग �ूलको नेटवक� को प्रयोगगनु�। 
• प्रितिलिप अिधकार कानूनह� वा उ�ंघनगनु� वा सािह��क चोरीगनु�, स�वेयर, संगीत वा अ� प्रितिलिप अिधकार सुरि�त फाइलह�को 

प्रितिलिप सिहत। 
• जानाजानी �ित पुर्याउनु वा िज�ा वा ���गत प्रिविध स���त स�ि� चोनु�। 
• साइबर बु��ंग, उ�ीडन वा अ�प्रित अनादरपूण� आचरणमा संल� �नु।  

 
�ीकाय� प्रयोग नीितको उ�ंघन 
एयूपी (AUP)को उ��नगन� िव�ाथ�ह� समान अफलाइन �वहारह�कोलािग िव�ाथ� आचार संिहताले तोकेको समान अनुशासना�क 
काय�ह�को अधीनमाछन् र �ूल प्रशासनको िववेकमाछन्।  
 



���गत �ािम�का उपकरणह� 
राम्रो िडिजटल नाग�रकता प्रदश�नगन� र ह�ा�र ग�रएको एयूपी (AUP) भएका िव�ाथ�ह�ले उनीह�को ���गत �ािम�का 
उपकरणह�लाई िज�ाको नेटवक� मा जडानगन� अनुमित िदइनेछ। ��ा प�ँचलाई मािथ उ�ेख ग�रए अनुसार अनुगमनगरी 
िव�ाथ�ह�लाई उनीह�को िज�ाको प्रमाणह� प्रयोगगरेर लगइनगन� आव�क पद�छ। य�िप, प�रवारह� सबै सेवा र ���गत 
उपकरणह�को समथ�नकोलािग िज�ेवार �नु�न्छ। �ूल सेिटंगमा ���गत उपकरणको उपयोगसंग भएको कुनै �ित वा घाटाकोलािग 
िज�ा िज�ेवार �ँदैन। िव�ाथ�ह� उपयु� समयमा उपयु� उ�े�कालािग उपकरणह� प्रयोगगन� अपे�ा ग�रन्छ। 
 
य�िप िज�ाको नेटवक� मा उपकरणह�को प्रयोगको अनुगमन ग�रन्छ, आमाबाबु र नाबािलगका अिभभावकह�ले आफ्ना ब�ाह�ले 
िमिडया र सूचना स्रोतह�को प्रयोगगदा� अनुसरणगनु�पन� सेिटंग र मापद�ह�बारे कुरालाई ��गन� िज�ेवार �न्छन्। कुनैपिन गैर िज�ा 
वायरलेस वा सेलुलर जडान माफ� त िव�ाथ�ह�ले प�ँचगन�स�े कुराकोलािग आमाबुबाह� र अिभभावकह� ��ै िज�ेवार छन्।  
 
वेभ २.० श्रोतह�कोलािग अनलाइन खाताह� (अकाउ�ह�) िसज�नागन� िव�ाथ�ह�कोलािग सहमित  
िनद�शनको भागको �पमा, िव�ाथ�ह�ले अनलाइन वड� �ाउडह�, अ�िक्र� या�क िचत्रह�, इ�ोग्रािफ�, प्र�ुितकरणह� र अ� 
िडिजटल प�रयोजनाह� िसज�नागन� �ूल�ारा प्रदानग�रएको संसाधनह�को अित�र� शैि�क उ�े�ह�कोलािग िविभ� वेभबसाइटह�को 
प्रयोगगन� स�छन्। य�ा धेरै िस�े साइटह�माजान  िव�ाथ�को खाताह�को आव�क पद�छ। किहलेकाँही िज�ा वा िश�कह�ले 
िव�ाथ�ह�कोलािग खाताह� िसज�नागन� स�म �न्छन् तर सध� �ँदैन। बाल अनलाइन गोपनीयता संर�ण ऐन (COPPA) लाई १३ बष�भ�ा कम 
उमेरका कुनैपिन ब�ालाई िनि�त वेभ २.० साइटह�मा खाताह� बनाउनुअिघ अिभभावकको सहमित�नु आव�कछ। यस कागजातमा 
ह�ा�रगनु� भनेको तपाईले आफ्नो ब�ालाई शैि�क उ�े�कालािग प्रयोग ग�रएको िश�क�ारा-िनिद�� साइटह�मा खाता िसज�नागन� 
अनुमितिदनु हो। िश�कह�ले िव�ाथ�ह�सँग प्रयोगगन� साइटह� िज�ा�ारा अनुमोिदत भएको �नुपद�छ, र साइटह� केआरएस ६१.९३१; 
केआरएस ६१.९३२, केआरएस ६१.९३३लाई पालनागनु� पद�छ।  
 
प्रयोगकोलािग सहमित  
यस फारममा ह�ा�रगरेर, तपाईंले यहाँ �ीकार र सहमत गनु��न्छिक तपाईंको ब�ाको िज�ा र/वा के�की िश�ा िवभाग�ारा केडीई (KDE) 
प्रदानग�रएको इले�� ोिनक स्रोतह� प्रयोगगन� अिधकारह� िज�ा नीित/प्रिक्रयामा तोिकएका िनयम र सत�ह�को अधीनमा छन्। यस िकिसमका 
सेवाह�को संबंधमा संग्रहीत त�ांकह�को िज�ाको नीित ०८.२३२३ र �सको बमोिजम िज�ा�ारा �व�स्थत  प्रिक्रयाह��ारा प्रबंिधत ग�रन्छन्। 
तपाइँ यो पिन बुझ्नु�न्छ िक तपाइँको ब�ालाई प्रदानग�रएको इ-मेल ठेगाना अ� इले�� ोिनक सेवाह� वा प्रिविधह�लाई प�ँचगन� प्रयोगगन� सिकन्छ 
जुन िज�ा�ारा प्रायोिजत �नसक्छ वा अनलाइन भ�ारण, अनलाइन स�ारह� र सहयोगह� ज�ा सुिवधाह� प्रदान गद�छ, वा मे�ेिजंग। ती 
सेवाह�को उपयोग या त मानक उपभो�ा उपयोगको सत�ह� या एक मानक सहमित नमूनाको अधीनमा �न्छ। ती प्रणालीह�मा भ�ा�रत 
त�ांकह�, जहाँ लागू�न्छ, केडीई (KDE) र िनिद�� सेवा प्रदायकह� बीच वा अ� प्रयोगकता� र सेवा प्रदायक बीच सम्झौताको बमोिजम प्रब�गन� 
सिकन्छ। तपाईंको ब�ाले अनलाइन सेवाह� प्रयोगगन� स�ुअिघ, उसले/उनले सेवा सम्झौतालाई �ीकानु�पद�छ र, केही केसह�मा तपाईंको 
सहमित िलनुपद�छ।  
 

 
फेएट काउ�ी प��क �ूलह�को एक िव�ाथ�को �पमा, म बुझ्छु र मािथको �ीकाय� प्रयोग नीितमा बताइएको अनुसार िनयमह� 
पालनागन� सहमत छु।     
 
 

िव�ाथ�को ह�ा�र      िव�ाथ�को छािपएको (मुिद्रत) नाम     िमित     
 
�ूल:   क�ा:     
 
मािथको िव�ाथ�को आमाबुबा/अिभभावकको �पमा, म बुझ्छु र मािथको बमोिजम �ीकाय� प्रयोग नीितसँग सहमतछु र सिमितको (बोड�को) 
नीित ०८.२३२३ र उ�ेखग�रएको साथमा रहेको प्रिक्रयाह� (www.fcps.net मा उपल�छ)। म बुझ्दछु िक यो सहमित प्रभाबमा (काय�मा) 
रहनेछ जबस� िव�ाथ� एफसीपीएस �ूलमा रहनेछ वा मैले िल�खत�पमा र�गिद� नँ।     
 
 
आमाबुबाको ह�ा�र      आमाबुबाको छािपएको (मुिद्रत) नाम     िमित      
 

िट�णी: संघीय कानुनले नाबािलगह�को अनलाइन गितिविधह�को िज�ा�ारा िनगरानीगनु� आव�कता छ। 
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