
 

 

 

PPSD 
 ښوونھ او زده کړه 

 ټیمونھ، اعتماد او روڼتیا 

 د کارولو شراٻط 
زده کونکي/والدین/سرپرستان باید پھ ھر وخت کې د تعلیمي حوزې دننھ او بھر د تعلیمي حوزې د ټکنالوژۍ او وساٻلو د کارولو اړوند  

ل پالیسۍ او تګالرې مراعت کړي. ھر ډول نھ مراعت کول ښایي د انظباتي اقدام او د تعلیمي حوزې پھ ملکیت او محاسباتي  PPSDد  
ي د ملکیت د حقونو لھ منځھ تللو پاٻلھ ولري. ټول وساٻل او لوازم باید د تعلیمي کال لھ وروستۍ ورځې څخھ  سرچینو کې د زده کونک

وړاندې پھ ښھ حالت کې بېرتھ ښوونځي تھ وسپارل شي، مګر دا چې ملکیت د تعلیمي حوزې د چارواکو لخوا لھ وړاندې څخھ یا لھ  
 رسېدلې وي. ښوونځي څخھ د زده کونکي د وتلو پرمھال پاې تھ 

 مسؤلیت 
د ملکیت د تخریب، ورکېدو یا غال پھ صورت کې باید د زده کونکي لھ ښوونکي یا د ښوونځي لھ ادارې سره ژر تر ژره اړیکھ   1

 ونیول شي. 
 د غال، وحشت او نورو جنایي کړنو پھ صورت کې باید د پولیسو راپور ثبت او ستاسو ښوونځي تھ یي یوه نسخھ ورکړل شي.  2
 ا د زده کونکي کورنۍ بھ د ترمیم/بدلولو د لګښت مسؤلھ وي کھ چیرې: زده کونکی ی  3

 کھ چېرې تخریب د بې پروایۍ یا عمدي کړنې لھ املھ رامنځتھ شوي وي.  أ
 کھ چېرې آلھ د بې پروایۍ یا عمدي کړنې لھ املھ ورکھ یا غال شوي وي.  ب
 نھ وي.  کھ چېرې آلھ د تعلیمي کال پھ پاې کې تعلیمي حوزې تھ بیرتھ سپارل شوې ت

 د آلې تعقیب او څارنھ 
پھ ټولو موبایلونو کې بھ یو سافټ ویر نصب شوي وي ترڅو ھغھ د ورکېدو یا غال کېدو پھ صورت کې تعقیب او وڅاري. دغھ   1

 سافټ ویر دواړه د تعلیمي حوزې دننھ او بھر د حرکت او کارولو د تعقیب وړتیا لري 
د تعقیب کولو سافټ ویر بھ یواځې د ورکېدو یا غال پھ صورت کې یا د زده کونکي د خوندیتوب پھ تړاو پلټنو کې د   أ

 مرستې لپاره فعال شي. 
فیلټرینګ سافټ ویر ولري. دا سافټ ویر د زده کونکو د خوندیتوب  -ټول موبایلونھ چې لھ تعلیمي حوزې څخھ وځي باید د ویب 2

 دی.  ډاډمنولو لپاره نصب شوی 
 فیلټرینګ سافټ ویر بھ دواړه د تعلیمي حوزې دننھ او بھر د آلې د کارولو د تعقیب وړتیا ولري. -ویب أ

فیلټرینګ سافټ ویر د ُګل کولو یا غیرفعال کولو ھڅھ منع ده او د دې کار ترسره کول بھ لھ دې پالیسۍ څخھ د  -د ویب ب
 سرغړونې پھ توګھ پھ پام کې ونیول شي

 نې د آلې عمومي الرښوو
 زده کونکي د ھیڅ ډول محرمیت تمھ نھ لري. تعلیمي حوزه بھ آلې کې ھر ډول ذخیره شوي یا انتقال شوي مالومات وڅاري.  •
 د تعلیمي حوزې موبایلونھ بھ د تعلیمي حوزې لخوا تصدیق شوي لیبلونھ ولري. دا لیبل باید د ھېڅ دلیل لپاره لرې نھ شي.  •
 ړي، زده کونکي باید خپل ښوونکی یا د ښوونځي اداره خبره کړي. کھ چېرې آلھ پھ سمھ توګھ کار و نھ وک •
 فایلونھ/اسناد باید لھ اصلي جوړونکي/مالک څخھ پرتھ د بل کس لخوا حذف نھ شي.  •
 د تعلیمي حوزې پھ آلو کې نامناسب مواد ذخیره کېدلې، انتقالیدلې یا السرسی کېدلې نھ شي  •
 زده کونکي باید لھ خپل اړونده کارونکي نوم او پاسورډ سره دننھ شي.  •
 زده کونکي باید د خپل دننھ کېدو مالومات لھ نورو کسانو سره شریک نھ کړي.  •
ھره آلھ یو زده کونکي تھ ځانګړې شوې ده. زده کونکي باید ھېڅکلھ ھم خپلھ آلھ لھ بل زده کونکي سره ”تبادلھ“ یا ”شریکھ“ نھ   •

  کړي. 



 

 

تعلیمي حوزې کارکونکو تھ وسپارل شي. مھرباني وکړئ  • لپاره د  ترمیم  باید  کھ چېرې موبایلونھ صحیح کار و نھ کړي ھغھ 
پخپلھ د آلې د ترمیمولو ھڅھ مھ کوئ. د غیر مجاز پرسونل پواسطھ د آلې ھر ډول ترمیمولو ھڅھ بھ د دې پاٻلھ ولري چې زده  

 کړي.  کونکی بھ د آلې د بشپړ بدلولو لګښت ادا

 مسؤلیتونھ 
 زده کونکی 

 زده کونکي تل او پھ ھر وخت کې د خپلې آلې مسؤل دي، ھغھ کھ پھ کور کې وي او کھ پھ ښوونځي کې وي.  •
 زده کونکي ھره ورځ ښوونځي تھ د خپلې آلې د راوړلو مسؤلیت پر غاړه لري.  •
 کونکي تھ پھ پور ورنکړي.  زده کونکي باید د ھېڅ دلیل لپاره خپلھ آلھ یا د ھغې اړونده اجزاوې بل زده •
 زده کونکي ھره ورځ د خپلې آلې د بطرۍ چارج کولو او ساتنې او مراقبت مسؤل دي.  •
 زده کونکي د انفرادي ښوونځي او تعلیمي حوزې د پالیسېو د بیاکتنې او تعقیب مسؤلیت پر غاړه لري.  •

 والد 
 والدین/سرپرستان د تعلیمي حوزې لھ موقعیت څخھ بھر د خپل زوې یا لور د آلې د کارولو د څارنې مسؤلیت پرغاړه لري.  •
 د منلو وړ کارولو د پالیسۍ د بیاکتنې مسؤلیت پرغاړه لري  PPSDوالدین/سرپرستان لھ خپل زده کونکي سره د  •

 د بېرتھ سپارلو کړنالره 
ھ ھغھ څخھ وړاندې لکھ څرنګھ چې د تعلیمي حوزې لخوا ټاکل شوې وي، زده کونکي بھ آلھ او د ھغې ټول  د تعلیمي کال پھ پاې کې، یا ل

 لوازم بېرتھ ښوونځي تھ وسپاري. 
 آلې او لوازم بھ موجودي او د تخریب لپاره بررسي شي. زده کونکي بھ د ورکوو شوو برخو مسؤلیت پرغاړه ولري. 
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