
 

 iPadقوانين استفاده از 
. دستگاه ها در درجه اول برای مقاصد مدرسه در 1

نظر گرفته شده اند. آنها بايد طبق دستور مربيان 
يا معلمان بين مدرسه و خانه والدينشان به عقب و 

 جلو منتقل شوند.
. استفاده در زمان کالس فقط به دستور معلم است، 2

صورت دستگاه در کيف مدرسه يا در در غير اين 
 موضوع می ماند.

. در زمان استراحت نمی توان از دستگاه ها 3
 استفاده کرد.

. استفاده از شبکه های اجتماعی (فيس بوک، 4
اينستاگرام، اسنپ چت، تيک تاک، واتس اپ و ...) 

فقط در صورت  YouTubeدر ساعات آموزشی ممنوع است. 
رای اهداف آموزشی درخواست معلم ممکن است ب

 استفاده شود.
. انجام بازی های رايانه ای در مدرسه ممنوع 5

است. اپليکيشن های آموزشی و بازی های آموزشی در 
 صورت اعالم معلم مجاز هستند

 

 

 وظايف دانش آموزان
هرکس مسئول دستگاه خود است. هرکسی که  

دستگاه را از مدرسه به امانت گرفته باشد (پد 
 اجاره ای) نيز مسئول هرگونه خسارت می باشد.

دستگاه هميشه با يک پوشش محافظ محکم شده و در  
يک کوله پشتی محافظت شده از مايعات و اشياء ديگر 

 حمل می شود. پوشش محافظ نبايد برداشته شود.



 

تری شارژ شده به دستگاه بايد هميشه با با 
 .مدرسه آورده شود

داده های دسترسی مورد نياز (نام کاربری و رمز  
 عبور) بايد هميشه در دسترس باشد.

هميشه بايد فضای ذخيره سازی رايگان کافی برای  
کارهای مدرسه وجود داشته باشد. اگر فضای 

ها و  سازی کافی وجود ندارد، برنامه ذخيره
 های خصوصی بايد فورا حذف شوند. داده

بايد به صورت  GoodNotesيک نسخه پشتيبان از  
 آپلود شود. IServهفتگی در 

ذخيره  IServيشه در داده های توليد شده بايد هم 
شوند، نه در دستگاه. ويدئوها با مشورت معلمان 

 به صورت خارجی ذخيره می شوند.
برنامه ها و داده ها بايد به گونه ای  

سازماندهی شوند که در هر زمانی بتوان آنها را 
 به سرعت پيدا کرد.

هدفون بايد حمل شود و در صورت لزوم خريداری  
 و امنيتشود.محتوا، حريم خصوصی 

عکاسی، فيلمبرداری و ضبط صدا در محوطه مدرسه  
 به جز برای مقاصد آموزشی ممنوع است.

هيچ عکس، فيلم، موسيقی، برنامه و ساير محتوای  
ای با محتوای نژادپرستانه، مستهجن،  رسانه
آميز، ضد قانون اساسی، افتراآميز يا  خشونت

متناسب با سن مجاز نيست در دستگاه مصرف يا 
 يره شود.ذخ
توان فقط  ها را می ها و بازی ها، موسيقی فيلم 

برای اهداف آموزشی بارگيری يا در اموال مدرسه 
 پخش کرد.



 

توانند و بايد از  والدين و سرپرستان چگونه می
 پد در خانه استفاده کنند؟ آی
 دسترسی به اينترنت خانگی را فراهم کنيد. 
با  در مورد نحوه کار با دستگاه با احتياط 

کودک بحث کنيد: به دستگاه مکانی امن داده می 
شود، دستگاه هميشه در يک کوله پشتی حمل می 

 شود، با يک کيف محکم می شود و غيره.
توافقنامه استفاده از رسانه بايد با فرزندان  

خود در اوقات فراغت منعقد شود: 
https://www.medienutilisation-contract.de & /

/www.klicksafe.de/eltern 
کودکان و نوجوانان نياز به خواب راحت دارند.  

گوشی های هوشمند و تبلت ها را نبايد در شب در 
 اتاق کودکان رها کرد.

به انواع فعاليت های اوقات فراغت توجه کنيد:  
 ورزش، موسيقی و دوستان.

با بچه ها درباره فعاليت ها و دوستی های  
 آنالين صحبت کنيد.

محتوا و رفتار مشکل ساز در اينترنت در مورد 
(هرزه نگاری، خشونت، قلدری (سايبری)) با 

کودکان گفتگو کنيد. حساس باشيد و به مرزهای 
فرزندتان احترام بگذاريد. به سواالت و موضوعات 

 فرزندان خود باز بمانيد.
بازی ها و وب سايت های مورد عالقه خود را با  

 کودک امتحان کنيد.
 



 

--------------------------------------بخش پشت 
-------- - -----------------------------------

 بخش برگشت-
 * را می پذيريم.iPadما قوانين استفاده از 

 
نام دانش آموز: 

______________________________________________
 ___ کالس: __________

______________________________________________
__________________ 
 تاريخ امضا دانشجو

______________________________________________
__________________________________ 

 تاريخ امضای والدين/سرپرست
 


