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 ذمہ دار استعمال کا معاہدہ
 

 

میں صرف وہی ڈیوائسز استعمال کروں گا/گی جن کے استعمال کی میرے استاد یا ذمہ دار بالغ  •

 فرد نے اجازت دی ہے۔

صرف تب ہی ڈیوائسز استعمال کروں گا/گی جب میرے استاد یا ذمہ دار بالغ فرد مجھ سے  میں •

 ایسا کرنے کو کہیں۔

۔ •
ی

ام کروں گا/گ  میں تمام ڈیوائسز کا احتر

میں اسکول کی جانب سے انسٹال کیے گئے پروگرام کبھی نہیں مٹاؤں گا/گی، ماسوائے یہ کہ  •

 اسکول کی جانب سے تحریری اجازت دی جائے۔

 

 میں اپنے اسکول کی دی گئی تمام رہنما ہدایات کی پیروی کروں گا/گی۔ •

 میں تمام یوزرنیمز اور پاسورڈز کو محفوظ اور نجی رکھوں گا/گی۔ •

میں صرف اپنی الگ ان تفصیالت استعمال کروں گا/گی )یا وہ جو مجھے میرے استاد مہیا کریں(  •

 کسی اور کو نہیں بتاؤں گا/گی۔اور میں کبھی وہ تفصیالت 

اگر میں مشترکہ ڈیوائس استعمال کر رہا/رہی ہوں تو میں یقینی بناؤں گا/گی کہ کام مکمل کرنے  •

 کے بعد اپنے اکاؤنٹ سے الگ آؤٹ کروں۔ 

میں رصف اپنز استاد یا ذمہ دار بالغ فرد گ اجازت ےس ایپس اور ویب سائٹس تک رسائی حاصل کروں  •

۔
ی

 گا/گ

میں ضرورت کے مطابق اپنی شناخت محفوظ رکھنے کے لئے نک نیمز )کنیتیں( اور اواتار  •

 استعمال کروں گا/گی۔ 

 

 میں اپنے اور دوسروں کے متعلق ذاتی معلومات کو نجی رکھوں گا/گی۔ •

 میں صرف اجازت لے کر تصاویر/ویڈیوز/فائلز شیئر کروں گا/گی۔ •

 ان کی تصاویر یا ویڈیوز نہیں بناؤں گا/گی۔میں کسی کی واضح اور صاف اجازت کے بغیر  •

میں کچھ بھی پوسٹ کرنے/بھیجنے سے پہلے سوچوں گا/گی )درست، مددگار، متاثر کن،  •

 ضروری، مہربان(۔

 میں ہر وقت احترام اور ذمہ داری کا مظاہرہ کروں گا/گی۔ •

 میں صرف اپنی تعلیم/نگہداشت میں شامل افراد سے بات کروں گا/گی۔ •

 ی تعلیم کے متعلق معلومات تقسیم یا شیئر کروں گا/گی۔میں صرف اپن •

ز ےک بارے میں  • اگر مجھے اپنز ڈیوائس میں کیس 'پاپ اپ'، ہائتر لنک، ای میل یا کیس مشکوک چتں

۔
ی

 ٹھیک ےس معلوم نہ ہو تو کلک کرنز ےس پہےل اپنز استاد یا ذمہ دار بالغ فرد ےس مدد طلب کروں گا/گ

ہ فائل کس نے بھیجی ہے اور وہ محفوظ ذریعہ ہے، تب تک میں جب تک مجھے معلوم نہ ہو ک •

 فائل نہیں کھولوں گا/گی۔

میں مشتبہ نظر آنے والے پیغامات یا ای میلز کا جواب نہیں دوں گا/گی اور انہیں فارورڈ نہیں  •

 کروں گا/گی۔

 گا/گی۔میں جان بوجھ کر بدخواہ سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا/گی اور نہیں پھیالؤں  •

ڈیوائسز 
استعمال 

 کرنا

خود کو 
محفوظ 

 رکھنا

اچھا سائبر 
 شہری بننا
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میں یقینی بناؤں گا/گی کہ جب آن الئن ویڈیو پر مبنی آن الئن تعلیم دی جا رہی ہو تو میرے  •

 گھرانے کو اس بارے میں معلوم ہو۔

 آن الئن رہتے ہوئے میں مناسب مقام یا پس منظر استعمال کروں گا/گی۔ •

چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہو یا میرے گھر میں سمجھتا/سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے میٹنگ  •

 میں کوئی مجھے میٹنگ چھوڑنے کو کہے تو میں کسی بھی وقت ایسا کر سکتا/سکتی ہوں۔

اگر مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئے یا سنائی دے جو مجھے یا میرے والد/والدہ/نگہداشت  •

کے عملے کے کسی کنندہ کے لئے پریشان کن ہو تو میں فوری طور پر اپنے استاد یا اسکول 

 اور رکن کو بتاؤں گا/گی۔

  میں یقینی بناؤں گا/گی کہ کام مکمل ہونے کے بعد میٹنگ 'بند' کروں یا اس سے 'خارج' ہوں۔ •

 میں اپنی اسکرین پر نظر آ سکنے والے نوٹیفیکیشنز یا پاپ اپس بند کروں گا/گی۔ •

لئی میں  • ' کا فنکشن استعمال اگر مجھ ےس گفتگو میں حصہ لینز کو کہا جائی تو اس ےک   'ہاتھ اٹھائز

۔
ی

 کروں گا/گ

ہر ویڈیو یا آڈیو میٹنگ میں، میں اپنا استاد یا ذمہ دار بالغ فرد کی جانب سے اپنا مائکروفون میوٹ  •

 کرنے یا کیمرہ بند کرنے کے بارے میں دی گئی ہدایات پر عمل کروں گا/گی۔

 

 گھر پر ڈیوائس شیئر کرنا
     

مشترکہ ڈیوائس، جیسا کہ اسمارٹ فون، آئی پیڈ/ٹیبلٹ یا گھریلو ڈیسک ٹاپ/لیپ ٹاپ پر مائکروسافٹ اگر آپ اپنے گھر کی 

 یا اسکول کے دیگر آن الئن تعلیمی وسائل تک رسائی حاصل کر رہے ہوں: 365

 

 ہمیشہ محفوظ پاسورڈ یا پاس کوڈ کے ذریعے ڈیوائس تک رسائی کو کنٹرول کریں۔  •

ایج، کروم، سفاری یا  -ے لئے مجوزہ براؤزر استعمال کریں تک رسائی ک 365مائکروسافٹ  •

 فائر فاکس۔ 

 کو آف کریں۔  نےپاسورڈ محفوظ کراضافی سکیورٹی کے لئے اپنے براؤزر میں  •

میں کام کرنا بند کریں تو اپنے براؤزر سے الگ آؤٹ کرنا اور/یا  365جب آپ مائکروسافٹ  •

 اسے بند کرنا یقینی بنائیں۔

 جب ڈیوائس استعمال نہ کی جا رہی ہو تو اسے الک/الگ آف کرنا یقینی بنائیں۔ •

 

 ڈیجیٹل تحفظ ےک وسائل
 

 
 
 
 
 
 

 https://www.thinkuknow.co.uk  https://5rightsfoundation.com https://www.saferinternet.org.uk 
 
 

 ود فارم مکمل کریں اور اےس اسکول میں واپس کریں۔پر موج 3براہ کرم صفحہ 
 
 
 

الئیو آن 
 الئن تعلیم

https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/360000051065-How-to-turn-off-the-built-in-password-manager-in-your-browser
https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/360000051065-How-to-turn-off-the-built-in-password-manager-in-your-browser
https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/360000051065-How-to-turn-off-the-built-in-password-manager-in-your-browser
https://www.thinkuknow.co.uk/
https://5rightsfoundation.com/
https://www.saferinternet.org.uk/
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Responsible Use Agreement 

 ذمہ دار استعمال کا معاہدہ
 

Learner Agreement 

 لرنر )سیکھنے واےل( کا معاہدہ

I agree to abide by the terms of this agreement 

وی کرنز ےس متفق ہوں ائط گ پتں  میں اس معاہدے گ شر

Name 

 نام

 

Key Adult Group / Class 

 کلیدی بالغ گروپ / کالس

 

Signature 

 دستخط

 

Date 

 تاری    خ

 

 

Parent/Carer Agreement 

والد/والدہ/نگہداشت کنندہ کا 

 معاہدہ

I agree to my child accessing appropriate digital resources in line with 

the terms of this agreement 

ائط ےک مطابق اپنز بچے ےک مناسب ڈیجیٹل وسائل تک رسائی ےس میں اس  معاہدے گ شر

 متفق ہوں

Name 

 نام

 

Signature 

 دستخط

 

Date 

 تاری    خ

 

 


