
 

 د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزه 
 پروواٻډٻنس، د راډ ټاپو

 زده کونکو او سرپرستانو لپاره د انټرنټ د کارولو قرارداد 

 دا زده کونکی 

ما د پروواٻډٻنس تعلیمي حوزې "د انټرنیټ د منلو وړ کارولو پالیسي" لوستلې ده او د دې غوښتنې لپاره شبکې تھ د 
السرسي، او د شبکې د سرچینو د منلو وړ کارولو لپاره د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزې پھ قوانینو باندې پوه او د منلو  

 ھوکړه یي کوم.

فون، چاپ، او سوداګریزو توکو د پیرودلو پھ ګډون چې د شبکې لھ الرې ترسره شوي وي، د زه پوھیږم چې زه د بھر ټیلی
ټولو لګښتونو او فیسونو د ادا کولو مسؤل یم. د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزه د دا ډول معامالتو کوم اړخ نھ دی او د ھېڅ  

د شبکې د معامالتو لھ املھ رامنځتھ کیږي، مسؤلیت  ډول لګښتونو یا تخریب، مستقیم یا غیر مستقیم، چې د کارونکي لخوا 
 پرغاړه نھ لري. 

د دې سربېره، زه تصدیقوم چې د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزې د کمپیوټر شبکھ یواځې د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي  
ت کې د حوزې پورې اړه لري او دا چې ھر ډول فایلونھ، ریکارډونھ، برٻښنالیک یا نورې اړیکې ښایي پھ ھر وخ

پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزې لخوا د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزې د پالیسۍ او مقرراتو پربنسټ معاٻنھ ، تصحیح یا  
حذف شي. پھ عمومي ډول سره، د شخصي حسابونو برٻښنالیکونھ بھ د رالیږونکي یا ترالسھ کونکي لھ رضایت څخھ پرتھ،  

 و نھ لیدل شي.مګر دا چې د یو شکایت پلټنھ اړینھ وي، 

زه ھمداراز پوھیږم چې کھ چېرې زه کوم تخلف ترسره کړم، زما السرسی بھ ښایي لغوه شي، او د ښوونځي ډسپلیني او/یا  
مناسب قانوني اقدام بھ ترسره شي. د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزې د شبکې د ارتباط د کارولو او عامھ شبکو تھ د 

، زه پدې ډول سره د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزه او د ھغھ د ښوونځي د مدیره ھیئت  السرسي لرلو پھ پام کې نیولو سره
غړي، کارکونکي، او استازي زما لخوا د شبکې د کارولو، د کارولو د وړتیا نھ لرلو لھ املھ د ھر ډول رامنځتھ شوو ادعاوو 

 او تخریبونو لپاره بې مسؤلیتھ ګڼم.

یو امتیاز دي، حق نھ دي. زه ھمداراز پدې ھم پوھیږم چې لھ پورتھ الرښوونو څخھ   زه پدې پوھیږم چې د انټرنیټ کارول
ھر ډول تخلف بھ زما د انټرنیټ د امتیاز د سمدستي لغوه کېدو پاٻلھ ولري، او د دې ډول تخلفاتو لھ املھ بھ ښایي ال ډٻر  

 ډسپلیني اقدامات ترسره شي. 

   د زده کونکي چاپ شوی نوم 

 د السلیک نېټھ  د زده کونکي السلیک 
  



 

 د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزه 
 پروواٻډٻنس، د راډ ټاپو

 والد/سرپرست 

زه د پورتھ یاد شوي زده کونکي والد/سرپرست یم. ما د پروواٻډٻنس عامھ تعلیمي حوزې د "د انټرنیټ د ملنو وړ پالیسي"  
لوستې ده او زه د ھغھ پھ ټولو احکامو، مقرراتو، قوانینو باندې پوه او ورسره موافق یم. زه پدې ډول سره خپل ماشوم تھ 

علیمي حوزې لخوا چمتو شوې انټرنټي چوپړتیا وکاروي. زه پدې پوھیږم چې زما  اجازه ورکوم ترڅو د پروواٻډٻنس عامھ ت
ماشوم اړ دی ترڅو دا پالیسي ومني. زه ھمداراز پوھیږم چې د دې احتمال ھم شتون لري چې زما ماشوم پھ انټرنیټ کې  

ډٻنس عامھ تعلیمي حوزې پھ داسې مالوماتو تھ السرسی پیدا کړي چې زده کونکو لپاره مناسب نھ وي او دا چې د پروواٻ
ښوونکو او کارکونکو باندې بھ ھر ډول مناسبھ ھڅھ ترسره شي ترڅو دغھ ډول مالوماتو تھ السرسی محدود کړي، مګر پھ  

 پاې کې بھ زما ماشوم لھ نامناسبو مالوماتو څخھ د ډډې کولو مسؤلیت پھ غاړه ولري.

   د والد/سرپرست نوم

 د السلیک نېټھ  د والد/سرپرست السلیک
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