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ডিজিটাল জিমার ডিভাইস ব্যব্হারকারীর চুজি SY201-21 
 

DeKalb County School District শিক্ষা বছর (এসওযাই 2020 - 2021) চলাকালল বযবহালরর জন্য PreK – 12 গ্রেলের 

শিক্ষার্থীলের একটি ক্রমবুক বরাদ্দ করলব। গ্রক্রামবুকগুললা DCSD এর সম্পশি এবং শেসটিক্ট গ্রর্থলক প্রত্যাহার এবং / বা বছর 

সমাশির সংেহকালল অবিযই ত্া শিশরলয শেলত্ হলব। 

 
অশিিাবক এবং শিক্ষার্থীলের আচরণ ও প্রযুক্তি বযবহার সম্পশকিত্ এই ন্শর্থর গাইেলাইন্ এবং সু্কল, গ্রেশণকক্ষ ও সু্কল শেসটিলক্টর 

সমস্ত ন্ীশত্ ও পদ্ধশত্ পড়লত্, ত্ালত্ স্বাক্ষর করলত্ এবং ত্া অন্ুসরণ করলত্ হলব। 

য াগায াযগর ব্যজি:  আপন্ার গ্রকালন্া প্রশ্ন বা উলেগ র্থাকলল অন্ুেহ কলর সু্কল প্রিাসলন্র সলে গ্রযাগালযাগ করলবন্। 

যরামবু্ক চুজি 

ডিভাইস গ্রহণ 

ডিভাইস ব্রাদ্দ করার আযগ ব্াব্া-মা ও ডিক্ষার্থীযের অব্িযই এই চুজিযে স্বাক্ষর কযর যেরে পাঠাযে হযব্। 

ডিভাইস যেরে োন 

সু্কল বছলরর গ্রিলে শেিাইসগুললা সু্কলল গ্রিরত্ আসলব।  DCSD এর সরবরাহ করা শেিাইসগুললার বযবহার কারও কালছ 

হস্তান্তরলযাগয ন্য এবং শিক্ষার্থী আর প্রোন্কারী সু্কলল িশত্ি ন্া র্থাকলল গ্রসিার সমাশি ঘলি। 

গ্রযসব শিক্ষার্থীরা সু্কল গ্রর্থলক স্থান্ান্তশরত্ হয, প্রত্যাহার কলর, বশহষৃ্কত্ হয বা গ্রয গ্রকালন্া কারলণ ত্ালের িশত্ি বাশত্ল কলর, 

ত্ালেরলক অবিযই প্রত্যাহার/সমাশিকরলণর ত্াশরলে ত্ালের শেিাইসটি গ্রিরত্ শেলত্ হলব। 

শেিাইস শিশরলয শেলত্ বযর্থ ি গ্রয গ্রকালন্া শিক্ষার্থীলক 298.79 েলার পয িন্ত ত্ার শেিাইস ও গ্রকালন্া আনু্োশেক উপকরলণর পূণ ি 

প্রশত্স্থাপন্ বযয পশরলিাধ করলত্ এবং পুন্ঃস্থাপন্ ন্া হওযা পয িন্ত গ্রেে কােি, িান্সক্তক্রপ্ট, শেললামা বা অেগশত্র সন্ে আিলক 

রাো হলত্ পালর। 

ক্ষডে 

শিক্ষার্থীলক বরাদ্দ করার সময গ্রকালন্া শেিাইস ইচ্ছাকৃত্িালব বা অবলহলার জন্য ক্ষশত্েস্ত , ক্ষযপ্রাি বা চুশর হলল শিক্ষার্থী এবং 

শিক্ষার্থীর বাবা-মা/অশিিাবক এই ন্শর্থলত্ বশণ িত্ জশরমান্া গ্রেওযার জন্য োযী হলবন্। 

অব্যহলা 

একই সু্কল বছলর গ্রকালন্া শেিাইস একাশধকবার ক্ষশত্েস্থ হলল শেসটিক্ট প্রিাসন্ 298.79 েলালর গ্রক্রামবুলকর পণূ ি প্রশত্স্থাপন্সহ 

করণীয পেলক্ষপ শন্ধ িারণ করলব। 

ডিভাইযসর োডিত্বপূণ ণ ব্যব্হার 

শেশিক্ট এর বরাদ্দ করা শেিাইলসর সব বযবহারকারীলক আবশিযকিালব শেশিক্ট এর ন্ীশত্ এবং শন্লেিশিকা IFBGA-যে ব্ডণ ণে 

প্রেযািা অনুসরণ করযে হযব্: এন্ট্রারপ্রাইজ গ্রন্িওযাকি, JD-র োশযত্বিীল বযবহার:  শিক্ষার্থীর িঙৃ্খলা/শিক্ষার্থীর আচরণ 

সংশহত্া, এবং JS:  শিক্ষার্থীলের জশরমান্া, মাশুল এবং  শি। এসব প্রত্যািা পূরণ করলত্ ন্া পারলল শিক্ষার্থী িঙৃ্খলামূলক বযবস্থার 

আওত্ায আসলত্ পালর।  শেশিলক্টর ন্ীশত্সমূহ এোলন্ পাওযা যালবwww.dekalbcountyschools.org. 

সু্কল চত্বলরর বাইলর শিক্ষার্থীলের শেিাইস বযবহার পয িলবক্ষলণর জন্য এককিালব োযবদ্ধ হললন্ বাবা-মা/অশিিাবক।  শিক্ষার্থী 

গ্রকালন্া সমলযই, গ্রকালন্া স্থালন্ শেিাইসটি শেলয অন্যায আচরণ করলব ন্া বা শেিাইসটি শেলয শন্শেদ্ধ উপকরলণ প্রলবি করলব ন্া।  

সু্কল চত্বলরর শিত্লর বা বাইলর অন্ুপযুি ক্তক্রযাকলালপর জন্য শেিাইসটি বযবহার করলল শিক্ষার্থীরা িঙৃ্খলামূলক এবং/বা আইশন্ 
বযবস্থার আওত্ায আসলব। 

 

http://www.dekalbcountyschools.org/
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যগাপনীিো 

শেসটিক্ট-এর বরাদ্দকৃত্ শেিাইসগুললা DCSD এর সম্পশি। একইিালব শেিাইলস সম্পাশেত্ গ্রকালন্া শকছুই বযক্তিগত্ ন্য।  এর অর্থ ি 

হল DCSD কমীরা গ্রয গ্রকালন্া সময শেসটিক্ট-এর বরাদ্দকৃত্ ইললকিশন্ক শেিাইলসর শবেযবস্তু জব্দ এবং অন্ুসন্ধান্ করলত্ পারলবন্।  

হাশরলয যাওযা বা চুশরর ঘিন্ায গ্রক্রামবুক শন্ক্তিয করা হলব। 

DeKalb County School District শিশুলের অন্লাইন্ গ্রগাপন্ীযত্া সুরক্ষা আইন্ (COPPA), শিশুলের ইন্টারলন্ি সুরক্ষা আইন্ 

(CIPA) এবং পাশরবাশরক শিক্ষা অশধকার এবং গ্রগাপন্ীযত্া আইন্ (FERPA) এর সমস্ত শবেযলক গ্রমলন্ গ্রন্য। 

DeKalb County School District শিক্ষার্থীলের বাশড়র গ্রন্িওযাকি, শেিাইস বা ইন্টারলন্ি সংলযাগ পরীক্ষা কলর ন্া।  শেসটিলক্টর 

বরাদ্দকৃত্ শেিাইসগুললার বযবহার পয িলবক্ষণ কলর শেসটিক্ট। ত্েুপশর, DCSD শেিাইসটির ক্ষশত্ বা চুশরর ঘিন্ায শেসটিলক্টর 

বরাদ্দকৃত্ শেিাইসগুললার অবস্থান্ িাক কলর শেসটিক্ট।  

অযাডিযকিন 

গ্রযসব মূল অযাশললকিন্ শেিাইলস পূলব িই ইন্স্টল করা হলব DeKalb County School District গ্রসগুললা েশত্লয গ্রেলেলছ। গ্রিোর 

কালজ সাহালযযর জন্য পুলরা বছর জলুড় অশত্শরি অযাশললকিন্ গ্রযাগ করা হলত্ পালর। অযাশললকিন্ ক্রয এবং ইন্স্টল করার জন্য 

DeKalb County School District োযবদ্ধ র্থাকলব। 

অনুযমাডেে সু্কল কমী ছাড়া অনয যকউ ডিসট্রিযের ব্রাদ্দকৃে ডিভাই্যস যকাযনা অযাডিযকিন  ুি করযে ব্া যসখান 

যর্থযক মুছযে পারযব্ না।  শেিাইসটির “পশরবত্িন্” বা হযাশকং করাও অন্ুলমাশেত্ ন্য। 

ডিভাইযসর ক্ষিক্ষডে, চুডর ব্া হারাযনার িনয িডরমানা 

গ্রকালন্া কারলণ ইচ্ছাকৃত্িালব বা অবলহলায শিক্ষার্থীলক বরাদ্দ করার সময গ্রকালন্া শেিাইস এবং আনু্োশেক উপকরণ হাশরলয 

গ্রগলল বা চুশর হলল শিক্ষার্থী এবং বাবা-মা/অশিিাবক শন্ম্নশলশেত্ শি প্রোলন্র জন্য োযবদ্ধ: 

Acer 11 যরামব্ুক ডিভাইযসর িনয যরামব্কু/আনুষাডিক উপকরণ প্রডেস্থাপন 

হারাযনা/চুডর  াওিা/ক্ষডে 

যমরামে অনুযপায াগী 

 298.79 েলার পূণ ি প্রশত্স্থাপন্ শি 

ক্ষডেগ্রস্থ- যমরামেয াগয  ঘলর গ্রমরামত্ করা যালব শকন্া ত্া শন্ধ িারণ করার জন্য DCSD টিম ক্ষশত্েস্থ 
শেিাইস মূলযাযন্ করলব।  গ্রমরামলত্র অলযাগযিালব ক্ষশত্েস্ত হলল পূণ ি 

প্রশত্স্থাপন্ শি প্রোলন্র প্রলযাজন্ হলব।  উপলর গ্রেেুন্। 

যকব্ল আনুষডিক 

উপকরণ 
 Acer R11 পাওযার অযাোপ্টার:  21.00 েলার 

 Acer R11 গ্রক্রামবুক বযাগ:  7.79 েলার 

*শেিাইলসর পূণ ি প্রশত্স্থাপলন্র েরচ, যার মলধয শেিাইস, সব আনু্োশেক উপকরণ, সিিওযযার লাইলসন্স এবং গ্রসিআলপর েরচ 
অন্তিুিি র্থাকলব। 
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চুডর: 

শিক্ষার্থীলক বরাদ্দ করার সময শেিাইসটি চুশর হলয র্থাকলল শিক্ষার্থী এবং বাবা-মা/অশিিাবক এর জন্য োযী র্থাকলবন্: 

 সু্কল প্রিাসন্লক অবশহত্করণ 

 পুশলি প্রশত্লবেন্ ন্শর্থিুিকরণ 

 পূণ ি প্রশত্স্থাপন্ শি প্রোন্ 

সু্কল যর্থযক স্থানান্তর/প্রেযাহাযরর সমি যকাযনা ডিভাইস ব্া আনুষাডিক উপকরণ যেরে ডেযে ব্যর্থ ণো: 

স্থান্ান্তশরত্ হয বা প্রত্যাহার কলর এমন্ গ্রকালন্া শিক্ষার্থী গ্রকালন্া শেিাইস বা আনু্োশেক উপকরণ গ্রিরত্ শেলত্ বযর্থ ি হলল গ্রস 

গ্রক্রামবুলকর জন্য 298.79 েলার (পূণ ি প্রশত্স্থাপন্ শি) প্রোলন্র বযাপালর োযবদ্ধ র্থাকলব। 

 

ব্াব্া-মা'র অনুমডে ও ডনষৃ্কডে 

এই চুক্তি স্বাক্ষর কলর আপশন্ উলেে করলছন্ গ্রয, আপশন্ এই ন্শর্থর গাইেলাইন্ পলড়লছন্ ও বুঝলত্ গ্রপলরলছন্ এবং আপন্ার 
শিক্ষার্থীলক শেিাইস বরাদ্দ করার শবেযটি গ্রমলন্ শন্লযলছন্।  আপশন্ বুঝলত্ গ্রপলরলছন্ গ্রয, গ্রক্রামবুকগুললা DCSD এর সম্পশি এবং 

শেসটিক্ট গ্রর্থলক প্রত্যাহার এবং/বা বছর সমাশির সংেহকালল অবিযই ত্া শিশরলয শেলত্ হলব। আপশন্ বুঝলত্ গ্রপলরলছন্ গ্রয, 

আপন্ার শিক্ষার্থী ত্ার ত্ত্ত্বাবধালন্ র্থাকার সময শেিাইস এবং আনু্োশেক উপকরলণর ক্ষশত্, বা চুশরর জন্য োযী এবং এই ন্শর্থলত্ 
বশণ িত্ জশরমান্ার বযাপালর সম্মত্।  

 
আপশন্ বুলঝলছন্ এবং সম্মত্ হলচ্ছন্ গ্রয, সু্কল প্রােলণর বাইলর র্থাকার সময শিক্ষার্থী শকিালব শেিাইসটি বযবহার করলছ এবং গ্রকালন্া 
ওযযারললস গ্রন্িওযালকির মাধযলম কী কী শবেলয প্রলবি করলছ ত্া শন্রীক্ষণ করার জন্য শুধ ুআপশন্ই োযী র্থাকলবন্।  আপশন্ বুলঝলছন্ 

গ্রয, শিক্ষার্থী সু্কললর শিত্লর বা বাইলর অন্শিলপ্রত্ বা শন্শেদ্ধ কায িকলালপ শেিাইসটি বযবহার করলল শিক্ষার্থী িঙৃ্খলামূলক  পেলক্ষলপর 
আওত্ায আসলব।  

আপশন্ এবং আপন্ার শিক্ষার্থী সম্মত্ আলছন্ গ্রয, সরঞ্জালমর ইচ্ছাকৃত্ বা অশন্চ্ছাকৃত্ অপবযবহার, গ্রিম্পাশরং, হযাশকং বা শবকৃশত্র 

কারলণ ক্ষশত্র জন্য DeKalb County School District োযবদ্ধ ন্য।   DeKalb County School District-এর ইন্টারলন্লির 

েহণলযাগয বযবহার চুক্তি গ্রমলন্ চলল ন্া এমন্ গ্রয গ্রকালন্া বযবহারকারী শিক্ষার্থী স্থান্ীয সু্কল প্রিাসলন্র আলরাশপত্ িঙৃ্খলামূলক 
বযবস্থার আওত্ায আসলব।  শিক্ষার্থীর লঙ্ঘন্ও যর্থাযর্থ িঙৃ্খলামূলক বযবস্থার আওত্ায আসলব এবং প্রলবিাশধকার সংক্রান্ত সুশবধার 

স্থশগত্করণ বা সমাশিকরণও হলত্ পালর। 

 

ব্াব্া-মা/অডভভাব্যকর নাম 

(অনুগ্রহ কযর ডলখুন): ___________________________________________________________ 

 

ব্াব্া-মা/অডভভাব্যকর স্বাক্ষর: _______________________________________________ োডরখ:  _________ 
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ডিক্ষার্থীর সম্মডে ও স্বাক্ষর 

1. আডম আমার সু্কযলর ব্রাদ্দকৃে ডিভাইযসর যক্ষযে  ত্নিীল হব্।  

a. ক্ষিক্ষডে যরাধ করযে কিণ এব্ং োর ডিভাইযস  ত্নসহ য াকাযে হযব্।  

b. ডিভাইস অব্িযই কখযনা যখালা লকার, গাডড় ব্া েত্ত্বাব্ধানহীন যকাযনা স্থাযন রাখা  াযব্ না।  

c. য  যকাযনা সেটওিযার/হািণওিযার সমসযার যক্ষযে ডিক্ষার্থী যহল্পযিস্ক যপাটণাল - Incident IQ এর 
মাধযযম য াগায াগ করযব্।  

d. ব্যব্হার না করা অব্স্থাি ডিভাইসট্রট যকাযনা সুরডক্ষে, োপমাো-ডনিডিে পডরযব্যি রাখযব্। 

2. আডম কখযনাই অনয কাউযক সু্কল যর্থযক ব্রাদ্দ করা ডিভাইসট্রট ধার যেব্ না।  

3. আডম খাব্ার এব্ং পানীি আমার ডিভাইস যর্থযক েযূর রাখব্।  

4. আডম আমার ব্া সু্কযলর ব্রাদ্দকৃে যকাযনা ডিভাইযসর যকাযনা অংি ব্া ডিভাইস ডব্জিন্ন, পডরব্েণন ব্া হযাক 
করব্ না।  

5. আশম আমার শেিাইলস গ্রকালন্া গ্রমরামত্ করার গ্রচষ্টা করব না।  

6. আডম আমার সু্কযলর ব্রাদ্দকৃে ডিভাইসট্রট প্রেত্ত যকযস কযর ব্হন কযর ো রক্ষা করব্।  

7. আডম আমার সু্কযলর ব্রাদ্দকৃে ডিভাইসট্রট  র্থা র্থভাযব্ এব্ং সু্কযলর প্রেযািা পূরণ কযর এমন উপাযি ব্যব্হার 
করব্। আডম আমার ডিভাইসট্রটযক যকাযনা অনুপ ুি উপাযি ব্যব্হার করযল আমার সু্কল কেৃণক িৃঙ্খলামূলক 

পেযক্ষযপর আওোি র্থাকব্।  

8. আশম সু্কললর বরাদ্দকৃত্ শেিাইলস সজ্জা (গ্রযমন্ শস্টকার, শচশিত্কারী ইত্যাশে) যিু করব ন্া। আডম সু্কল যর্থযক ব্রাদ্দ 

করা যকাযনা ডিভাইযসর রডমক সংখযার ডিকার ডব্কৃে করব্ না।  

9. আডম ব্ুঝযে পারডছ য , আমার সু্কযলর ব্রাদ্দকৃে ডিভাইসট্রট য  যকাযনা সমি যকাযনা ডব্জ্ঞডি ছাড়াই 
পডরেি ণন ও ডনরীক্ষা করা  াযব্। আডম ডিভাইসট্রটযে  া ডকছু কডর ো ব্যজিগে নি। 

10. আডম আমার পাসওিািণ(গুডল) সু্কযলর যকাযনা ডিক্ষক ব্া প্রািব্িস্ক ব্া আমার ব্াব্া-মা/অডভভাব্ক ছাড়া আর 
কাযরা সাযর্থ যিিার করব্ না।  

11. আডম ব্ুঝযে পারডছ য , যরামব্ুকগুযলা DCSD এর সম্পডত্ত এব্ং ডিসট্রিে যর্থযক প্রেযাহার এব্ং/ব্া 
একাযিডমক ব্ছর সমাডির সংগ্রহকাযল অব্িযই ো ডেডরযি ডেযে হযব্।  

12. আডম ব্ুঝযে পারডছ য , আডম আমার ডিভাইযসর ক্ষডে করযল ব্া ো হাডরযি যেলযল ব্া যসট্রট চুডর হযল আডম 
ডিভাইসট্রট প্রডেস্থাপযনর ব্যি ব্হন করব্।  

 
আডম ডিভাইস ব্যব্হারকারীর চুজি এব্ং ডিক্ষার্থীর চুজিযে স্থাডপে ডব্ডধসমূযহ সম্মডে ডেজি। 

 
 

ডিক্ষার্থীর নাম (অনুগ্রহ কযর ডলখ): ____________________________________________________________ 

 
 

ডিক্ষার্থীর স্বাক্ষর: _________________________________________________ োডরখ: _______________ 


