GREENFIELD PUBLIC SCHOOLS
195 Federal Street, Suite 100, Greenfield, MA 01301
Every Child’s Success is Our Mission
Ph.: 413-772-1322 / Fax: 413-774-7940
Carol S. Holzberg, Ph.D. CETL, Director of Technology
email: carhol1@gpsk12.org
___________________________________________________________________________
Scrisoare Informațională de Utilizare Digitală și de Protecție Digitală cu Programa GoGuardian
Stimate Familii, Studenți și Personal de la GPS :
Aceasta este o reamintire că toți studenții și personalul de la GPS trebuie să se conducă și respecte utilizare acceptabilă
(AUG) și Standardele de Uilizare Digitală. Aceste instrucțiuni încurajează utilizarea sigură, etică și responsabilă a
instrumentelor și resurselor digitale pentru a promova un mediu de învățare pozitiv pentru toți studenții și personalul. Și
sunt, de asemenea, concepute pentru a îmbunătăți/spori siguranța studenților și a personalului nostru online. Utilizatorii
GPS trebuie să respecte regulile AUG, indiferent de dispozitivul pe care îl folosesc pentru a-și face lucrările. Orice
încălcare a AUG poate duce la suspendarea, încetarea privilegiilor de acces sau măsuri disciplinare.
Pentru a ne menține în siguranță studenții și pentru a ne asigura că dispozitivele date de GPS sunt utilizate în conformitate
cu AUG, am ales utilajul software Guardian care:
● Ajută la protejarea elevilor împotriva materialelor online dăunătoare și necorespunzătoare;
● Ajută elevii să rămână „științi” și mai concentrați atunci când învață online;
● Desfășurarea pe ecran ale elevilor în timpul sesiunilor de curs;
● Permite profesorilor și elevilor să partajeze ecranul în scopuri de comunicare;
● Înregistrează datele de navigare ale elevilor;
● Ajută la evaluarea progresului elevilor în ceea ce privește sarcinile de clasă; și, să
● Faciliteze comunicarea între profesori și elevi în timpul orei.
Școlile folosesc GoGuardian pentru a contribui la respectarea Legii privind Protecția Internetului Pentru Copii (CIPA).
Serviciile sale online sunt utilizate de peste 10.000 de alte școli pentru a proteja 5,5 milioane de elevi din întreaga lume.
Cum ajută Go Guardian să protejeze confidențialitatea studenților?
GGuardian s-a consultat cu experți în domeniul confidențialității, participă la organizații de confidențialitate, este un
semnatar al promisiunii de confidențialitate a studenților și a primit certificări de către iKeepSafe pentru respectarea atât a
drepturilor educației familiale și a legii privind confidențialitatea (FERPA), cât și a legilor privind confidențialitatea studenților
din California. Pentru mai multe informații despre Go Guardian, vă rugăm să vizitați Go Guardian site-ul, Centrul de
încredere și confidențialitate și politică de confidențialitate a produselor.
Când și cum funcționează Go Guardian?
Atunci când un student GPS este conectat la Chrome sau la un Chromebook de la GPS cu adresa de e-mail a școlii,
serviciile Go Guardian bazate pe web funcționează împreună cu celelalte instrumente ale contului Google Chrome pentru
a filtra, gestiona și monitoriza utilizarea Web. Profesorii pot să le arate elevilor cum să navigheze în instrumentele digitale
din district. GoGuardian ne ajută de asemenea, să blocăm accesul la conținut Web inadecvat.
Care sunt responsabilitățile părinților /supraveghetorilor, elevului și personalului?
Solicităm studenților să își folosească în continuare conturile și dispozitivele Google înmânate de școală în scopuri
educaționale de utilizare acceptabilă al Școlilor Publice din Greenfield. În afara sau în afara campusului, responsabilitatea
pentru activitatea pe Internet revine studentului, iar părinții / supraveghetorii i sunt încurajați să supravegheze accesul și
utilizarea Internetului. Vă recomandăm să discutați regulile pentru utilizarea internetului cu elevii și să consolidați lecțiile de
cetățenie digitală și siguranță. De asemenea, încurajăm familiile, studenții și personalul să ne raporteze orice potențială
intimidare cibernetică sau alte probleme sensibile pentru atenție promptă și trimiterea către agențiile corespunzătoare,
după e caz. În cele din urmă, pentru că suntem un district școlar G Suite for Education, pledăm pentru utilizarea
browserului Chrome pentru a accesa webul. Multe dintre instrumentele noastre de învățare digitală (inclusiv Meet,
Classroom, Drive, Slides și Forms) funcționează mai bine cu Chrome și putem retesta numai dacă utilizați hardware-ul
GPS și software-ul / browserele pe care le-am testat și aprobat.
Spuneți-mi dacă aveți întrebări. Mulțumesc.
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