
 
 

404. គោលនគោបាយគ្រើ្ បាសអ់ ៊ីនធណឺតិដែលអាចទទលួយកបាន PPSD 

 

 
ជគំនឿទគូៅ Providence Public School District (PPSD ឬ្សុក) ផ្តល់នូវការចូលគ្រើរណ្តត ញក ំព្យូទ័រររស់ខ្លួនែល់សិសស និងរ គ្គលិក 

គែើម្ប៊ីគលើកកម្ពស់ និងរគងកើនការសិការរស់សិសសតាម្រយៈការទំនាក់ទំនង ការច្ចៃ្រឌិត និងការដចករំដលកធនធាន។ 
 

្កុម្្រឹកាភិបាលសាលា Providence ោំ្ទការចូលគ្រើគោយរ គ្គលិក និងសិសសគែើម្ប៊ីរគងកើនធនធានអរ់រំដែលមានគៅគលើអ ៊ីនធឺណិត។ 
ការគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺគណត្តូវដតស្មារ់សកម្មភាព្អរ់រ ំនិង្សាវ្ាវ គ ើយ្តូវ្សរតាម្គោលរំណងអរ់រំររស់ PPSD។ 

 
អ ៊ីនធឺដណតផ្តល់នូវព្័ត៌មានែ៏សម្បូរដររ ឱកាសស្មារ់ការផ្លល ស់រតូរគ្ំនិត និងព្័ត៌មាន និងលទធភាព្ច្នការងារស ការ។ ការគ្រើ្ បាស់ក ំព្យូទ័រ រណ្តត ញ 

ឧរករណ៍រណ្តត ញ និងការចូលគ្រើអ ៊ីនធឺណិត គ្ឺាឯកសិទធិស្មារ់រ គ្គលិក និងសិសស គ ើយម្ិនដម្នាសទិធិគទ។ ្កុម្្រឹកាភិបាលរំពឹ្ងថារ គ្គលិក 
និងសិសសនឹងគ្រើ្បាស់ឧរករណ៍ទំងគនេះកៃុងលកខណៈ្រករគោយទំនួលខ្ ស្តូវស្មារ់គោលរំណងអរ់រំ និងគ្ិតគ្ូរែល់អៃកគ្រើ្បាស់គផ្សងគទៀតទំងអស់។ 

គោលរណំង 
នងិវសិាលភាព្ 

គោលរំណងច្នគោលនគោបាយគ្រើ្ បាស់អ ៊ីនធឺដណតដែលអាចទទួលយកបាន គ្ឺគែើម្ប៊ីផ្តល់នូវការដណនាំ 
និងយ ទធសា្សតគែើម្ប៊ីធានាបាននូវការគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺគណតសម្្សរគោយស គ្ម្ន៍ PPSD ។ 

នយិម្នយ័ និយម្ន័យខាងគ្កាម្្តូវបានផ្តល់ជូនគែើម្ប៊ីជួយកៃុងការយល់ែឹងអំព្៊ីគោលការណ៍គនេះ និងកាតព្វកិចចផ្លូវចារ់ររស់្សុក។ 
 

CIPA (ចារក់ារពារព្ត័ម៌ានក មារ)៖ ចារ់ស ព្័នធដែលត្ម្ូវឱយសាលាគរៀន និងរណ្តា ល័យដែលទទួលបានមូ្លនិធិស ព្័នធាក់លាក់ 
គែើម្ប៊ីរញ្ជា ក់ថាព្ួកគគ្មានគោលនគោបាយស វតថិភាព្អ ៊ីនធឺណិត ដែលរារាំងការចូលគ្រើខ្លឹម្សារអាសអាភាស ឬរងកគ្ោេះថាៃ ក់ 
ក៏ែូចាវិធានការគផ្សងគទៀតគែើម្ប៊ីការពារក មារអនឡាញ។ 
COPPA (ចារស់ត៊ីព្៊ីការការពារឯកជនភាព្អនឡាញររសក់ មារ)៖ ចារ់ស ព្័នធដែលកំណត់ត្ម្ូវការាក់លាក់គលើ្រតិរតតិករគគ្ ទំព័្រ 
ឬគសវាកម្មអនឡាញដែលដណនាំែល់ក មារអាយ គ្កាម្ 13 ឆ្ៃ ំ។ 
នគិោជតិ ឬនគិោជិត្សកុ៖ រ គ្គលិកទំងអស់ដែល្តូវបានដតងតាំងតាម្្សុក ្សរតាម្ការដតងតាំង្កុម្្រឹកាភិបាលសាលាសាធារណៈ Providence 

។ 
ច្ែគ្ូ្ សកុ៖ អៃកច េះកិចចសនា្សុក អៃក្រឹកា អៃកលក់ អៃកតំណ្តងម្កព្៊ីអងគការខាងគ្ៅ និងអៃកសម័្គ្ចិតតដែលគធវើការគៅសាលា 

និង/ឬមានទំនាក់ទំនងាម្ួយសិសស។ 
សទិធិអររ់ំ្ គ្សួារ នងិចារ់ឯកជនភាព្ (FERPA)៖ ចារ់ស ព្័នធដែលការពារភាព្ឯកជនច្នកំណត់្តាអរ់រំររស់សិសស។ 
មាតារតិា/អាណ្តព្ាបាល៖ រ គ្គលណ្តដែលមានសទិធិ្គ្រ់្គ្ង់ផ្លូវចារ់គលើសិសសាអន៊ីតិជនគៅកៃុង្សុក 
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 សសិស៖ រ គ្គលទំងអស់បានច េះគ ម្ េះ និងច េះគ ម្ េះាសិសសគៅកៃុង្សុក គៅ្គ្រ់អាយ ។ 
គ្ណៈកមាម ធកិាររគចចកវទិា៖ គ្ណៈកមាម ធិការដែល្តូវបានដតងតាំងគោយ្សុក ដែលនឹងរួម្រញ្ចូលសមាជិកដែលបានកំណត់ច្នរ គ្គលិក IT អៃក្គ្រ់្គ្ង អៃកអរ់រំ 
និង/ឬរ គ្គលគផ្សងគទៀតដែលនឹងទទួលខ្ ស្តូវកៃុងការផ្តល់ការដណនាំែល់្កុម្្រឹកាភិបាលសាលាអំព្៊ី្រគភទច្នខ្លឹម្សារដែល្តូវ្តង។ 
អៃកគ្រើ្ បាស៖់ សិសស និគោជិត ឬច្ែគូ្្សុកណ្តមួ្យដែលគ្រើ្បាស់ក ំព្យូទ័រកៃុង្សុក និងឧរករណ៍ពាក់ព័្នធ រណ្តត ញ និង/ឬអ ៊ីនធឺណិត។ 

គោលការណដ៍ណនាំ 
និងយ ទធសាស្តសតអន វតត 

អគ្គនាយកនឹងរគងកើតរទរបញ្ញតតិរែឋបាល គែើម្ប៊ីអន វតតគោលនគោបាយគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិតដែលអាចទទួលយកបាន។ 
 

1. ការគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិតដែលអាចទទួលយកបាន 
ការគ្រើ្បាស់ក ំព្យូទ័រ និងឧរករណ៍ដែលពាក់ព័្នធ រណ្តត ញ និងការចូលគ្រើអ ៊ីនធឺណិតដែលអាចទទួលយកបាន 
គ្ឺាការគ្រើ្បាស់ណ្តមួ្យដែល្សរតាម្គោលរំណងអរ់រំររស់ PPSD រារ់រញ្ចូលទំង រ  ដនតម្ិនកំណត់ចំគពាេះែូចខាងគ្កាម្៖ 

a) ការ្បា្ស័យទក់ទងទំងអស់គ្ួរដតមានភាព្គួ្រសម្ាម្ួយនឹងការគ្រើ្បាសភ់ាសាសម្្សរ។ 
b) ព្័ត៌មានផ្លា ល់ខ្លួនររស់សិសស (រារ់រញ្ចូលទំង រ  ដនតម្ិនកំណត់ចំគពាេះគ ម្ េះ គលខ្ទូរស័ព្ា អាសយោឋ នាគែើម្) នឹងម្ិន្តូវបានរញ្ចូល 

រញ្ាូន ឬរគងាហ េះតាម្អ ៊ីនធឺណិតស្មារ់គ្រើ្បាស់ាសាធារណៈគោយោម នការអន ញ្ជញ តាលាយលកខណ៍អកសរាម្ នព្៊ីរែឋបាល្សុកគ ើយ។ 
c) សិសសនឹងម្ិនយល់្ព្ម្ជួរនរណ្តមាៃ ក់ដែលព្ួកគគ្បានជួរតាម្អ ៊ីនធឺណិតគោយោម នការអន ម្័តាលាយលកខណ៍អកសរព្៊ីអាណ្តព្ាបាលគ ើ

យ។ មាតារិតាដែលយល់្ព្ម្ចំគពាេះការជួរដររគនេះ ្តូវទទួលខ្ ស្តូវកៃុងការគរៀរចំការ្តួតព្ិនិតយសម្្សរ។ 
d) រ គ្គលិក និងសិសស្តូវដតគោរព្ភាព្ឯកជនររស់អៃកគ្រើ្បាស់គផ្សងគទៀត គ ើយ្តូវែឹងថាការទំនាក់ទំនង 

និងព្័ត៌មានទំងអស់គ្ឺាកម្មសិទធិររស់ PPSD ។ 
e) គៅគព្លរគងកើតគគ្ ទំព័្រ រលុក់ ឬធនធានអនឡាញណ្តមួ្យស្មារ់ការសិការរស់សសិស ្គ្ូ និងរ គ្គលិកគ្ួរដតទក់ទងរែឋបាលស្មារ់ការអន ម្័ត។ 
f) ការអន គលាម្តាម្ចារ់ស ព្័នធ រែឋ និងចារ់កៃុងតំរន់ទំងអស់ រារ់រញ្ចូល រ  ដនតម្ិនកំណត់ចំគពាេះ ចារ់សត៊ីព្៊ីការការពារឯកជនភាព្អនឡាញររស់ក មារ 

(COPPA) ចារ់ការពារអ ៊ីនធឺណិតររស់ក មារ (CIPA) និងសិទធិអរ់រំ្គ្ួសារ និងចារ់ឯកជនភាព្ (FERPA) ។ 
 

2. ការគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិតដែលម្ិនអាចទទួលយកបាន 
រទរបញ្ញតតិខាងគ្កាម្ស្មារ់ការគ្រើ្ បាស់ឧរករណ៍ក ំព្យូទ័រដែលម្ិនអាចទទួលយកបាន គោយការគ្រើរណ្តត ញសំគ ង វីគែអូ និងទិនៃន័យ រួម្ទំងអ ៊ីនធឺណិត 
នឹងអន វតតចំគពាេះរ គ្គលិក PPSD និងសិសសទំងអស់។ អៃកគ្រើ្បាស់ម្ិន្តូវ៖ 

a) ផ្សព្វផ្ាយ ឬចូលរួម្កៃុងសកម្មភាព្ណ្តមួ្យដែល្តូវបានចាត់ទ កថាាឧ្កិែឋកម្មគ្កាម្ចារ់ស ព្័នធ រែឋ ឬចារ់កៃុងតំរន់ រារ់រញ្ចូល 

រ  ដនតម្ិនកំណត់ចំគពាេះចារ់រកាសិទធិ រ័ណាឥណទន និងចារ់ដកលងរនលំគអ ិច្តូនិច 
ឬអវ៊ីទំងអស់ដែលមិ្នសថិតកៃុងវិសាលភាព្ច្នការគ្រើ្បាស់ការអរ់រំ។ 

b) ព្ាោម្រ  នរ ង ឬរំផ្លល ញដផ្ៃករឹង ឬទិនៃន័យររស់អៃកគ្រើ្បាស់គផ្សងគទៀត ម្ិនថាគៅកៃុងសាលាគរៀន ឬគគ្ ទំព័្រណ្តមួ្យដែលភាា រ់អ ៊ីនធឺណិត។ 
គនេះរួម្រញ្ចូល រ  ដនតម្ិនកំណត់ចំគពាេះការរគងកើត និងការរីករាលោលច្នគម្គរាគ្ក ំព្យូទ័រ។ 

http://www.providenceschools.org/
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 c) ព្ាោម្គ្រើ ឬដសវងរកពាកយសមាា ត់ ឬគ្ណន៊ីររស់អៃកែច្ទ។ គលើសព្៊ីគនេះ អៃកគ្រើ្បាស់នឹងមិ្នអន ញ្ជញ តឱយម្ន សសគផ្សងគទៀត 
(គ្ៅព្៊ីរ គ្គលិកដែលមានការអន ញ្ជញ ត) គ្រើ្បាស់គ ម្ េះ ពាកយសមាា ត់ចូល ឬឯកសារររស់ព្ួកគគ្គោយគ ត ផ្លណ្តមួ្យគ ើយ។ 
ពាកយសមាា ត់ររស់អៃកគ្រើមិ្នធានាការសមាា ត់គទ។ 

d) ដកលងខ្លួនាអៃកគ្រើ្បាស់គផ្សងគទៀត ឬព្ាោម្ចូលគៅកៃុងរណ្តត ញដែលោម នការអន ញ្ជញ ត។ 
e) គោយែឹងព្៊ីការរីករាលោលគម្គរាគ្ និង/ឬព្ាោម្រំផ្លល ញឯកសារដែលបានដចករំដលក ឬឯកសារដែលម្ិនដម្នាកម្មសិទធិររស់ព្ួកគគ្។ 
f) គ្រើរណ្តត ញ ឬអ ៊ីនធឺគណតកៃុងវិធ៊ីមួ្យគែើម្ប៊ីរំខានែល់ការចូលគ្រើគោយអៃកែ៏ច្ទ (ែូចាការទញយកឯកសារធំៗ ការគផ្ញើសារតាម្អ ៊ីដម្ល)។ 
g) រំបាត ់ល រ រតូរគ ម្ េះ ឬរគងកើតឯកសារក ំព្យូទ័រ កម្មវិធ៊ី ឬឧរករណ៍ផ្ាុកទិនៃន័យររស់រ គ្គលគផ្សងគទៀតដែលម្ិនអាចគ្រើបាន 

រួម្ទំងឯកសារដែលបានដចករំដលកររស់នាយកោឋ ន។ 
ការគ្រើ្បាស់ក ំព្យូទ័រផ្លា ល់ខ្លួនស្មារ់សកម្មភាព្ដែលម្ិនទក់ទងនឹងការងារែូចាការគលងគ គម្គ្ឺមិ្នអាចទទួលយកបាន កៃុងអំ ុងគព្លច្ងាគធវើការ។ 

h) លាត្តោង គ្រើ្បាស់ និង/ឬផ្សព្វផ្ាយព្័ត៌មានផ្លា ល់ខ្លួនររស់រ គ្គលគផ្សងគទៀត ឬព័្ត៌មានណ្តម្ួយ (ឧទ រណ៍ គលខ្សនតិស ខ្សងគម្ រូរភាព្ 
គ ម្ េះគព្ញ អាស័យោឋ នផ្ាេះ ឬគលខ្ទូរស័ព្ាផ្ាេះ) ទក់ទងនឹងសិសស និងរ គ្គលិកគោយោម នការអន ញ្ជញ តព្៊ីរ គ្គល/មាតារិតា/អាណ្តព្ាបាល។ 
ឬគៅគព្លត្ម្ូវគោយចារ់។ 

i) ែំគ ើងចំណ ចចូលគ្រើឥតដខ្ស និង/ឬគរា៉ោ តទ័រឥតដខ្ស គោយោម នការអន ញ្ជញ តព្៊ីការិោល័យរគចចកវិទា។ 
ការិោល័យរគចចកវិទាកំណត់រចនាសម្ព័នធ ធានា និង្គ្រ់្គ្ងឧរករណ៍គៅគលើរណ្តត ញ។ 

j) គផ្ញើ ឬទទួលទិនៃន័យណ្តដែលអាមា ស ឬអាសអាភាស ឬការតស ូម្តិអំគព្ើខ្ សចារ ់អំគព្ើ ិងា ឬការគរីសគអើងចំគពាេះម្ន សស ឬអងគការ 
ឬដែលមិ្នសថិតកៃុងវិសាលភាព្ច្នការគ្រើ្បាស់អរ់រំ។ 

k) ចូលរួម្កៃុងការគរៀតគរៀន ការោយ៊ី ភាសាគរីសគអើង ការព្ណ៌នាឬការគ្ំរាម្កំដ ងច្នអំគព្ើ ិងា 
និងសកម្មភាព្ណ្តម្ួយដែល្តូវបានហាម្ឃាត់គៅកៃុង្កម្ស៊ីលធម៌្សិសស គោលនគោបាយ្សុក ឬចារ់កៃុងតំរន ់រែឋ ឬស ព្័នធ។ 

l) ចូលរួម្កៃុងសកម្មភាព្ស្មារ់ការផ្ាយពាណិជាកម្មឯកជន ឬចំគណញដផ្ៃក ិរញ្ញវតថុ ឬការផ្សព្វផ្ាយអាជ៊ីវកម្ម។ 
m) គ្រើ្បាសគ់សវាកម្មក ំព្យូទ័រ និងគ្គ្ឿងររិកាខ រររស់ PPSD ស្មារ់គោលរំណងនគោបាយ។ 

3. ការគ្រើ្បាស់្រព័្នធផ្សព្វផ្ាយសងគម្ 
និគោជិតទំងអស់្តូវដត្រកាន់ខាា រ់នូវ្រព័្នធផ្សព្វផ្ាយសងគម្ស្មារ់គោលនគោបាយ និងរទរបញ្ញតតិររស់និគោជិត។ 

 

4. ចារ់ការពារព្័ត៌មានក មារ (CIPA) 

PPSD អន គលាម្តាម្ CIPA ដែលត្ម្ូវឱយសាលាគរៀន 
និងរណ្តា ល័យដែលទទួលម្ូលនិធិស ព្័នធាក់លាក់រញ្ជា ក់គៅទ៊ីភាៃ ក់ងារផ្តល់ម្ូលនិធិដែលព្ួកគគ្មានគៅកៃុងគោលនគោបាយស វតថិភាព្អ ៊ីនធឺណិត។ 
គោលនគោបាយគនេះត្ម្ូវឱយមានការទរ់សាក ត់ការចូលគ្រើ្បាស់អំគព្ើអាមា ស រូរភាព្អាសអាភាសររស់ក មារ ឬចំគពាេះសិសស 
សមាា រៈដែលរងកគ្ោេះថាៃ ក់ែល់អន៊ីតិជន ែូចដែលបានកំណត់កៃុង CIPA ។ CIPA 

ក៏ទម្ទរវិធានការការពាររគចចកវិទាដែលហាម្ឃាត់ការលួចចូល ការរងាហ ញព្័ត៌មានផ្លា ល់ខ្លួនទក់ទងនឹងក មារ 
និងសកម្មភាព្ខ្ សចារ់ពាក់ព្័នធនឹងក មារអនឡាញ។ វាក៏ផ្តល់នូវស វតថិភាព្ និងសនតិស ខ្ស្មារ់អន៊ីតិជន ខ្ណៈគព្លដែលគ្រើ្បាស់សារ គអ ិច្តូនិច 
និងទ្ម្ង់គផ្សងគទៀតច្នការទំនាក់ទំនងគអ ិច្តូនិច។ វាក៏កំណត់ផ្ងដែរថា សាលាគរៀនអរ់រំអន៊ីតិជនអំព្៊ីអាករបកិរិោអនឡាញសម្្សរ 
រួម្ទំងការ្បា្ស័យទក់ទងាម្ួយរ គ្គលគផ្សងគទៀតគៅគលើគគ្ ទំព័្ររណ្តត ញសងគម្ និងគៅកៃុងរនារ់ជដជក ្ព្ម្ទំងរួម្រញ្ចូលការយល់ែឹង 
និងការគ្លើយតរការគ្ំរាម្កំដ ងតាម្អ ៊ីនធឺណិតផ្ងដែរ។ 

http://www.providenceschools.org/
http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/Policies/Social%20Media%20Policy-Approved%20by%20Board%201.9.2017.pdf
http://pesb.ppsd.org/Reference_Library/ESB_Policies_and_Regulations/Regulations/Social%20Media%20for%20Employees-Regulation-January%202017.pdf
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a) ត្ម្ងអ ៊ីនធឺណិត។ អ ិនធឺណិតនឹង្តូវបាន្តង គោយអន គលាម្តាម្ CIPA 

គែើម្ប៊ីកំណត់អៃកគ្រើ្បាស់គៅកាន់គគ្ ទំព្័រដែលសម្្សរនឹងការអរ់រំ ែូចដែលបានដណនាំគោយគ្ណៈកមាម ធិការរគចចកវិទា។ 
កៃុងគព្លាម្ួយោៃ គនេះ PPSD ែឹងថាសមាា រៈគៅគលើអ ៊ីនធឺណិតមិ្ន្តូវបាន្តួតព្ិនិតយគទ 
និង្សុកមិ្នអាចធានាថាព័្ត៌មានដែលរកគ ើញគៅគលើអ ៊ីនធឺណិតអាចទ កចិតតបាន ឬមិ្នសម្រម្យ។ 

 
គ្ណៈកមាម ធិការរគចចកវិទានឹងពិ្និតយគ ើងវិញ និងដណនាំការ្តងខ្លឹម្សារ និង្រគភទច្នខ្លឹម្សារ។ 
គ្ណៈកមាម ធិការរគចចកវិទា្តូវគរៀរចំឯកសារដែលមានរញ្ា៊ីច្ន្រគភទដែលបាន្តងដែល្តូវបានគ្ជើសគរីស 

រួម្ាម្ួយនឹងការព្នយល់សគងខរអំព្៊ីម្ូលោឋ នអរ់រំ ឬចារ់ ស្មារ់ការសគ្ម្ចចិតត្តង្រគភទន៊ីម្ួយៗ។ 
គ្ណៈកមាម ធិការរគចចកវិាា ្តូវពិ្និតយគ ើងវញិាគរៀងរាល់ឆ្ៃ ំនូវសំគណើដែលបានគធវើគ ើងចំគពាេះ្រគភទដែលមិ្នបាន្តង 
និងគធវើការដណនាំគៅកាន់ការិោល័យរគចចកវិទាស្មារ់ការដកត្មូ្វណ្តមួ្យ។ ្រសិនគរើចាំបាច់ ការដកដ្រណ្តមួ្យចំគពាេះ្រគភទរចចុរបនៃ 
និង/ឬខ្លឹម្សារដែល្តូវបាន្តង នឹង្តវូោក់ជូនថាៃ ក់ែឹកនាំ PPSD។ 

b) សំគណើគែើម្ប៊ីគោេះគសាគគ្ ទំព័្រ។ គគ្ ទំព័្រអាច្តូវបានគោេះគសាកៃុងកាលៈគទសៈម្ួយចំនួនតាម្លកខណៈវនិិចឆ័យែូចខាងគ្កាម្៖ 
 គោលរំណងអរ់រំ – មានសមាា រៈអរ់រំ្តូវបានរារាងំគោយ្រព័្នធត្ម្ង។ 

គៅគព្លដែលការចូលគៅកាន់គគ្ ទំព្័រាក់លាក់មួ្យ្សរនឹងគោលរំណងច្នការអរ់រំ្តូវបានរារាងំ គគ្ ទពំ្័រគនេះនឹង្តូវបានគោេះគសា។ 
 គោលរំណងទក់ទងនឹងរ គ្គលិក – 

រ គ្គលិកមាៃ ក់្តូវការគគ្ ទំព័្រដែលម្ិន្តវូបានទរ់សាក ត់ទក់ទងនឹងការងារររស់ព្ួកគគ្ (ែូចាការទិញ ការអន វតតចារ់ 
និងការ្សាវ្ាវគោយគសាម េះ្តង់)។ 

c) រ គ្គលណ្តមាៃ ក់ដែលគសៃើស ំឱយមានការគោេះគសាគគ្ ទពំ្័រ គួ្រដតោក់សំគណើាលាយលកខណ៍អកសរាផ្លូវការគៅកាន់ដផ្ៃកជំនួយដផ្ៃករគចចកវិទា 
PPSD។ សំគណើគ្ួរដតរួម្រញ្ចូលែូចខាងគ្កាម្៖ 

o កាលររិគចឆទច្នការគសៃើស  ំ
o អាសយោឋ នគគ្ ទំព្័រដែលនឹង្តូវគោេះគសា 
o ព្នយល់អំព្៊ីគោលរំណងស្មារ់ការគោេះគសាគគ្ ទំព័្រ (គោងគៅគលើលកខណៈវិនិចឆ័យខាងគលើ) 
o គ ម្ េះ និងចំណងគជើងររស់អៃកគសៃើស ំ 

d) គៅគព្លគ្លើយតរគៅនឹងសំគណើស ំគោេះគសាគគ្ ទំព័្រ អៃក្តួតព្ិនិតយ/ដផ្ៃកជំនួយនឹងផ្តល់គ ត ផ្លាក់លាក់ 
្រសិនគរើសំគណើ្តូវបានរែិគសធ។ ការរែិគសធអាច្តូវបានរតឹងឧទធរណ៍គៅអៃក្គ្រ់្គ្ងគផ្សងគទៀត។ 

e) PPSD នឹងរកាកំណត់្តាច្នសំគណើណ្តមួ្យ គែើម្ប៊ីអន ញ្ជញ តឱយចូលគ្រើគគ្ ទំព័្រដែល្តូវបានរារាងំគោយវិធានការ្តងអ ៊ីនធឺណិត 
និងការគ្លើយតរដែលបានផ្តល់ គ ើយោក់របាយការណ៍្រចាំឆ្ៃ ំគៅ្កុម្្រឹកាភិបាលសាលាអំព្៊ីចំនួនសំគណើដែលបានអន ញ្ជញ ត 
និងរែិគសធម្ិនគោេះគសាគគ្ ទំព័្រ។ 
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 f) ការិោល័យរគចចកវិទានឹង្តួតពិ្និតយគ ើងវិញាគរៀងរាល់ឆ្ៃ ំនូវសំគណើដែលបានគធវើគ ើងកៃុងឆ្ៃ ំម្ ន គែើម្ប៊ីកណំត់ថាគតើ្រគភទត្ម្ង 
និងសតង់ោរគ្ួរ្តូវបានដកដ្រដែរឬគទ។ 

g) ទំនួលខ្ ស្តូវររស់រ គ្គលិកសាលា ខ្ណៈគព្លគធវើការាម្ួយសិសស រដនថម្ព្៊ីគលើត្ម្ង រ គ្គលិកនឹងអន វតតការវិនិចឆ័យ 

និងទំនួលខ្ ស្តូវខ្ពស់គៅគព្លផ្តល់កិចចការែល់សិសសគោយគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិតាធនធាន។ សិសសគ្ួរដតមានព័្ត៌មាន គោលរំណង 
និងយ ទធសាស្តសតដសវងរកាក់លាក់ ដែល្តូវបានរគងកើតគ ើង ម្ នគព្លព្ួកគគ្ចូលគ្រើអ ៊ីនធឺណិត។ រ គ្គលិកដែលផ្តួចគផ្តើម្កិចចការគនេះ 
្តូវដត្តួតពិ្និតយសិសសគោយយកចិតតទ កោក់គលើការគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិត គែើម្ប៊ីការពារការគ្រើ្បាស់ធនធានគនេះដែលម្ិនអាចទទួលយកបាន 
ឬមិ្នសម្្សរ។ ការ្តួតព្ិនិតយគនេះគ្ួរ្តូវបានយល់កៃងុន័យថា ាការតាម្ោនរនតគលើសិសសគៅកៃុងរនារ់ព្ិគសាធន៍ក ំព្យូទ័រ ថាៃ ក់គរៀន 
ឬម្ជឈម្ណឌ ល្រព័្នធផ្សព្វផ្ាយ។ រ គ្គលិកគ្ួរដតដណនាំសិសសកៃុងការគ្ជើសគរីស និងការវាយតច្ម្លសមាា រៈអរ់រំ 
និងជួយសិសសឱយរគងកើតការអន វតត្រករគោយស វតថិភាព្ស្មារ់ការគរៀនតាម្អនឡាញ ាព្ិគសសគៅគព្លដែលរទព្ិគសាធន៍អរ់រំពាក់ព័្នធនឹងអ ៊ីដម្ល 

និងទ្ម្ង់គផ្សងគទៀតច្នការទំនាក់ទំនងតាម្គអ ិច្តូនិចគោយផ្លា ល់។ រ គ្គលិកនឹងទទួលខ្ ស្តូវចំគពាេះ៖ 
i. ពិ្និតយគ ើងវិញ និងវាយតច្ម្លធនធានអនឡាញ គែើម្ប៊ីធានាថាព្ួកវាសម្្សរ 

និងអាចអន វតតបានចំគពាេះត្មូ្វការកម្មវិធ៊ីសិកាច្នកិចចការ និងក្ម្ិតអភិវឌឍន៍ររស់សិសស។ 
ii. តាម្ោនការគ្រើ្បាស់ក ំព្យូទ័រររសស់ិសស។ 

iii. ផ្តល់ការដណនាំែល់សិសស (សម្្សរនឹងក្ម្ិតសម្តថភាព្/ការអភិវឌឍររសស់ិសស) គលើ្ រធានរទខាងគ្កាម្៖ 
iv. ដណនាំសិសសកៃុងការគ្រើ្បាស់្ រករគោយ្រសិទធភាព្ច្នធនធានអនឡាញសម្្សរ។ 
v. ជូនែំណឹងែល់សិសសអំព្៊ីការគ្រើ្បាស់ក ំព្យូទ័រ រណ្តត ញ PPSD និងអ ៊ីនធឺណិត គ្ឺាឯកសិទធ ិនិងម្ិនដម្នាសិទធិគទ។ 

vi. ផ្តល់ព្័ត៌មានគែើម្ប៊ីគលើកកម្ពស់ការយល់ែឹងររស់សិសសអំព្៊ីរញ្ជហ ស វតថិភាព្អ ៊ីនធឺណិត។ 
vii. ផ្តល់ព្័ត៌មានទក់ទងនឹងការលួចចម្លង និងការគ្រើ្បាស់្រភព្ និង/ឬព័្ត៌មានអនឡាញ។ 

viii. អន វតតតាម្គោលនគោបាយគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺដណតដែលអាចទទួលយកបាន PPSD ដែលបានរគងកើតគ ើង។ 
ix. ្តូវ្បាកែថាការគ្រើ្បាស់រគចចកវិទាទំងអស់គឺ្សម្្សរតាម្ការដណនាំ និងោំ្ទលទធផ្ល PPSD។ 

5. អ ៊ីដម្ល 

ការអន វតតខាងគ្កាម្អន វតតចំគពាេះការគ្រើ្បាស់អ ៊ីដម្ល PPSD ៖ 
a) អ ៊ីដម្លគ្ឺាឧរករណ៍ទំនាក់ទំនង គ ើយម្ិនគ្ួរគ្រើាកដនលងផ្ាុកឯកសារគទ។ 
b) ការទំនាក់ទំនងតាម្អ ៊ីដម្លដែលបានគផ្ញើ ឬទទួលគៅគលើក ំព្យូទ័រ PPSD អាចាកម្មវតថុច្នការរងាហ ញាសាធារណៈ 

និងអាចនឹង្តូវគ្រើ្បាស់កៃុងែំគណើរការផ្លវូចារ់។ 
c) អៃកគ្រើ្បាស់យល់្ ព្ម្ម្ិនអន ញ្ជញ តឱយអៃកែច្ទគ្រើគ្ណន៊ី PPSD ររស់ព្ួកគគ្។ 
d) អៃកគ្រើ្តូវបានត្ម្ូវឱយរកា្រអរស់ំរ ្តរ គ្គល និង្តូវបានរំព្ងឹថានឹងល រសារដែលម្ិន្តូវការា្រចាំ គនេះរួម្រញ្ចូលទំងសារគៅកៃុង 

PPSD Spam Filter ។ 
e) អៃកគ្រើអ ៊ីដម្ល្តូវបានហាម្ឃាតព់្៊ីការផ្ដួចគផ្ដើម្ឬផ្សព្វផ្ាយអកសរសងាវ កគ់អ ិច្តូនិច។ 

http://www.providenceschools.org/


គោលនគោបាយគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិតដែលអាចទទួលយកបាន 
ទំព្័រទ៊ី 6 ច្ន 7 

Providence Public School District 

ផ្លូវ 797 Westminster 
Providence, RI 02903 

www.providenceschools.org 

 

 f) ការគផ្ញើសារម្ិនសម្្សរ្តូវបានហាម្ឃាត់។ គនេះរួម្រញ្ចូលទំងការគផ្ញើសារាគ្ចើនគៅកាន់្កុម្ដចកចាយ 

ឬរ គ្គលគៅកៃុងគសៀវគៅអាសយោឋ នអ ៊ីដម្ល PPSD ។ គនេះក៏រួម្រញ្ចូលទំងការអំពាវនាវោ ងគ្ចើនស្មារ់សកម្មភាព្ផ្លា ល់ខ្លួនឬ 
ផ្ល្រគោជនផ៍្លា ល់ខ្លួនផ្ងដែរ។ 

g) រណាសារអ ៊ីដម្ល្តូវបានរកាទ កគែើម្ប៊ីរំគព្ញតាម្គោលការណ៍ដណនាំររស់ស ព្័នធគលើអ ៊ីដម្លចូល 

និងគចញទំងអស់គៅគលើគ្ណន៊ីររស់អៃកគ្រើ្បាស់ន៊ីម្យួៗ។ 

ការរណតុ េះរណ្តត ល ការ្តតួព្និិតយ 
និងការទនំាកទ់នំង 

រ គ្គលិក និងសិសសនឹង្តូវបានដណនាំអំព្៊ីការគ្រើ្បាសអ់ ៊ីនធឺណិតសម្្សរ។ មាតារិតា ឬអាណ្តព្ាបាលនឹង្តូវត្ម្ូវឱយច េះ តថគលខាគលើទ្ម្ង់ដរររទអន ញ្ជញ ត 
គែើម្ប៊ីអន ញ្ជញ តឱយសិសសររស់ព្ួកគគ្ចូលគ្រើអ ៊ីនធឺណិត។ រ គ្គលិក និងសិសសនឹងច េះ តថគលខាគលើទ្ម្ង់ដរររទទទួលសាគ ល់ថា ព្ួកគគ្បានអាន 
និងយល់អំព្៊ីគោលនគោបាយគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិតដែលអាចទទួលយកបាន ដែលរួម្មានការរញ្ាូនទ្ម្ង់ដរររទអនឡាញ PPSD (IAUP) 

ដែលព្ួកគគ្នឹងគោរព្តាម្គោលនគោបាយគនេះ និងយល់ព្៊ីផ្លវិបាកស្មារ់ការរំពានគោលនគោបាយគនេះ។ 

ការអន គលាម្តាម្ចារ់ 
ទម្ទររកាការសមាា ត ់

វិធាន និងគោលនគោបាយទូគៅររស់សាលាអន វតតចំគពាេះការគ្រើ្បាស់ក ំព្យូទ័រ សកម្មភាព្អ ៊ីនធឺណិត និងការទំនាក់ទំនងររស់្សុកទំងអស់។ 
 
្រសិនគរើអៃកគ្រើ្បាស់្ តូវបានរកគ ើញថារំពានគលើរទរបញ្ញតតិណ្តមួ្យដែលគរៀររារ់លម្អិតគៅកៃុងគោលនគោបាយដែលបានគរៀររារ់ខាងគលើ សិទធ ិ
និងឯកសិទធិគលើរណ្តត ញ និងអ ៊ីនធឺណិតទំងអស់នឹង្តូវបានផ្លអ ករ ូតែល់ការគស ើរអគងកត្តូវបានគធវើគ ើង។ 

 គៅគព្លរញ្ចរ់ការគស ើរអគងកត ការសគ្ម្ចចិតតម្ួយនឹង្តូវបានផ្តល់ឱយគោយអៃក្គ្រ់្គ្ងគែើម្ប៊ីែក ូត ឬផ្តលស់ិទធិឱយអៃកគ្រើ្បាស់ក ំព្យូទ័រគ ើងវិញ។ 
ការរំពានដររគនេះក៏អាចរណ្តត លឱយមានវិធានការវិន័យ ឬចំណ្តត់ការផ្លូវចារ់រដនថម្គទៀតផ្ងដែរ។ 

 រ គ្គលិក និងសិសសទំងអស់ច្ន PPSD ទទួលខ្ ស្តូវទំង្សុងចំគពាេះសកម្មភាព្ររស់ពួ្កគគ្ផ្លា ល់ទក់ទងនឹងការគ្រើ្បាស់ការ្គ្រ់្គ្ងរគចចកវិទា 
និងការគ្រើ្បាស់អ ៊ីនធឺណិត រណ្តត ញ និងអ ៊ីដម្ល។ 

 
PPSD ម្ិនគធវើការធានាគលើ្រគភទណ្តមួ្យ គទេះារងាហ ញ ឬរងករ់ន័យក៏គោយ ស្មារ់គសវាកម្មដែលខ្លួនកំព្ ងផ្តល់។ PPSD 

នឹងម្ិនទទួលខ្ ស្តូវចំគពាេះការខ្ូចខាតណ្តមួ្យដែលអៃកគ្រើ្បាស់ទទួលរង រួម្រញ្ចូល រ  ដនតម្ិនកំណត់ចំគពាេះការបាត់រង់ទិនៃន័យ ការព្នារគព្ល ការម្ិនដចកចាយ 

ឬការរំខានគសវាកម្មដែលរណ្តត លម្កព្៊ីការគធវស្រដ សររស់វា ឬកំ  ស ឬការខ្កខានររស់អៃកគ្រើ្បាស់គនាេះគទ។ 

 អៃកគ្រើ្បាស់មាៃ ក់ៗ្តូវទទួលខ្ ស្តូវទំង្សុងចំគពាេះរាល់ការគិ្តច្ងល និងច្ងលគសវាដែលព្ួកវាអាចនឹងគកើតគ ើងកៃុងការគ្រើ្បាស់រណ្តត ញ 

រួម្ទំងការគៅទូរស័ព្ាខាងគ្ៅ ការគបាេះព្ ម្ព និងការទញិទំនិញដែលគធវើគ ើងតាម្រយៈរណ្តត ញ។ PPSD ម្ិនដម្នាភាគ្៊ីច្ន្រតិរតតិការដររគនេះគទ 
និងម្ិនទទួលខ្ ស្តូវចំគពាេះការចំណ្តយ ឬការខ្ូចខាតណ្តម្ួយគ ើយ គទេះរ៊ីាគោយផ្លា ល់ ឬគោយ្រគោលក៏គោយ 

ដែលគកើតគ ើងគចញព្៊ី្រតិរតតិការរណ្តត ញគោយអៃកគ្រើ្បាស់។ 

 រណ្តត ញក ំព្យូទ័រររស់ PPSD ាកម្មសិទធិររស់ PPSD ដតមួ្យគ្ត ់និងឯកសារ កំណត់្តា អ ៊ីដម្លគអ ិច្តូនិច 
ឬទំនាក់ទំនងគផ្សងគទៀតអាច្តូវបានពិ្និតយ ដកស្ម្ួល ឬល រគចញ។ 
គោយ PPSD គៅគព្លណ្តមួ្យ ្សរតាម្គោលនគោបាយ ឬរទរបញ្ញតតិររស់ PPSD។ ាទូគៅ 

សារគអ ិច្តូនិចគៅកៃុងគ្ណន៊ីផ្លា ល់ខ្លួននឹងមិ្ន្តូវបាន្តួតព្ិនិតយគោយោម ន ការយល់្ព្ម្ព្៊ីអៃកគផ្ញើ ឬអៃកទទួលគ ើយ 

គលើកដលងដតចាំបាច់គែើម្ប៊ីគស ើរអគងកតពាកយរណត ឹង។ 

http://www.providenceschools.org/
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អគ្គនាយកនឹងធានាថារ គ្គលិក PPSD និងអៃកគ  ការ PPSD ទំងអស ់គោរព្ោ ងគព្ញគលញាម្ួយនឹងចារ់ វិធាន 
និងរទរបញ្ញតតិាធរមានទំងអស់ និងគៅតាម្គោលនគោបាយ្កុម្្រឹកាទំងអស់។ កៃុងករណ៊ីដែលដផ្ៃកច្នគោលនគោបាយណ្តមួ្យម្ិន្សរចារ់ 
អគ្គនាយកនឹងរាយការណ៍ព្៊ី្ពឹ្តតិការណ៍គនាេះគៅកាន់្កុម្្រឹកាឱយបានឆ្រ់តាម្ដែលអាចអន វតតបាន និងគសៃើស ំ្កុម្្រឹកាកៃុងការដកស្មួ្លគោលនគោបាយ។ 

គសចកត៊ីគោងផ្លវូចារ ់ E-rate schools, អន៊ីតិជន 47 USC § 254(h)(5)(B)(i) 

E-rate schools,ម្ន សសគព្ញវ័យ 47 USC § 254(h)(5)(C)(i) 

រណ្តា ល័យ, អន៊ីតិជន 47 USC § 254(h)(6)(B)(i) 

រណ្តា ល័យ ម្ន សសគព្ញវ័យ 47 USC § 254(h)(6)(C)(i) 

សាលាគរៀនគៅគ្កាម្ចារ់អរ់រំ ដផ្ៃកទ៊ី 3601(a)(1)(A)(i) 

រណ្តា ល័យគៅគ្កាម្ចារ់សារម្នា៊ីរ និងរណ្តា ល័យ 20 U.S.C. 9134(f)(1)(A)(i) 

ចារ់ទូគៅ Rhode Island § 16-21.6-1 ។ ត្ម្ងអ ៊ីនធឺណិត។ 
្រវតត ិ ្តូវបានអន ម័្តគោយ្កុម្្រឹកា៖ ច្ងាទ៊ី 26 ដខ្ស៊ីហា ឆ្ៃ ំ 2002 ែំគណ្តេះ្សាយ 8-31-02 

វិគសាធនកម្ម៖ ច្ងាទ៊ី 10 ដខ្កញ្ជញ  ឆ្ៃ ំ 2012 និងច្ងាទ៊ី 9 ដខ្ត លា ឆ្ៃ ំ 2019 
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