
የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ተጨማሪ አገልግሎቶች/Additional Services የተማሪ የግል 
አካውንቶች አካል ሆኖ "Google’s G Suite" ማግኘት እንዲችሉ ለማድረግ ከወላጆች/ሞግዚቶች (ወይም ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ) ስምምነት/ፈቃድ 
ይፈልጋል። እባክዎ ይህንን ቅጽ ሞልተው ወደ ልጅዎ ት/ቤት ይመልሱ። ስምምነቱ ተማሪው(ዋ) በሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS ) እስካለ(ች) 
ድረስ ዋጋ ይኖረዋል እና በማናቸውም ጊዜ ሊሻር/ሊቀር ይችላል። ቅጹን ካልመለሱት፣ የእርስዎ ልጅ Additional Services ለመጠቀም እንዳልተፈቀደለ(ላ)
ት አድርገን እንቆጥራለን።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለሁሉም ተማሪዎች ለግንኙነት፣ ለትብብር፣ ለፈጠራ፣ እና በየትኛውም ቦታ እና ጊዜ  ትምህርትን የሚደግፍ 
ደህንነት፣ ፈጠራ፣ እና ኃላፊነትን ለመላበስ ቴክኖሎጂን የመጠቀሚያ እድል ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የቴክኖሎጂ ተጨማሪ አቅም ለመስጠት ጥረት ያደርጋል። 
ይህንን ሥራ በተግባር ላይ ለማዋል ማእከላዊው ሪሶርስ "G Suite for Education" የተሰኘ ተማሪዎች እና መምህራን በመማር-ማስተማር መስተጋብር እንዲገናኙ 
የሚያግዙ በአውታረ መረብ የሚካሄድ የምርታማነት/የውጤታማነት መሳሪያዎች ስብስብ መጠቀሚያ ነው። "G Suite for Education" ለተማሪዎች እንደ 
ኢ-ሜይል፣ የአውታረ-መረብ ቋት/online storage፣ እና ድረ-ገጽ ላይ የተመሠረተ የመገናኛ እና የመተባበር መተግበሪያዎች/applications የመሣሠሉ የተለያዩ 
ዓይነት መሣሪያዎች/tools እና አገልግሎቶችን ይሰጣል። MCPS እነዚህን ዋና አገልግሎቶች የሚመለከተው ለሁሉም ተማሪዎች አካደሚያዊ ስኬትን ለማዳበር 
እንደ ወሳኝ የትምህርት መሣሪያዎች ናቸው። 

የተማሪን መረጃ/ኢንፎርሜሽን ሚስጥራዊነት እና ደህንነት ለመጠበቅ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ኃላፊነቱን ይወስዳል። ለሌላ ሰው ዝግ 
እና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢን ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ውጭ ማንም ሰው ሊመለከተው የማይችል "G Suite for Education" ን 
ተማሪዎች ለትምህርት የመጠቀም እድል እንዲኖራቸው የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከ Google ጋር ኮንትራት አድርጓል። Google የ 
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) ን ጨምሮ የተማሪ ግላዊ መረጃ/data ገበና እና ደህንነትን በተመለከተ ሁሉንም የፌዴራል 
እና የስቴት ህጎች የማክበር ግዴታ አለበት። Google ስለሚሰጣቸው አጠቃላይ አገልግሎቶች ተግባራዊ ስምምነቶችን ለመመልከትና ለዋነኛ አገልግሎቶች/Core 
Services በአጠቃላይ፣ እባክዎ ይህንን አውታረ-መረብ ይጎብኙ፦ https://gsuite.google.com/terms/education_terms.html.  

ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተጨማሪ አገልግሎቶች

ከላይ ከተጠቀሱት ዋና አገልግሎቶች በተጨማሪ "G Suite for Education offers supplemental tools" ተጨማሪ አገልግሎቶችን ይሠጣል።  ለአገልግሎቶቹ 
ለመመዝገብ እና ተጠቃሚ ለመሆን የወላጅ/የሞግዚት ስምምነት ያስፈልጋል። በእነዚህ ተጨማሪ አገልግሎቶች/Additional Services Google በእርስዎ ልጅ 
ላይ ያተኮረ መተግበሪያ/ads ለማየት፣ የተሰበሰበ መረጃን/ኢንፎርሜሽን፣ አዳዲስ Additional Services ለመስጠት፣ ለመጠበቅ፣ እና ለማዘጋጀት ይጠቀማል።  
የአገልግሎት አሰጣጥ ስምምነቶችን ለመመልከት ለነዚህ ተጨማሪ አገልግሎቶች/Additional Services እባክዎ ይህንን አውታረመረብ ይጎብኙ፡- https://
gsuite.google.com/terms/additional_services.html. ስለ ተማሪ መረጃ/ዳታ ግላዊነት እና ደህንነት አጠባበቅ በተደጋጋሚ ለሚነሱ ጥያቄዎች ከ "Google" 
የተሰጡ መልሶችን ለማንበብ፣ እባክዎ ይህንን አውታረመረብ ይጎብኙ፦ 
gsuite.google.com/terms/additional_services.html
የተሰጡ መልሶችን ለማንበብ፣ እባክዎ ይህንን አውታረመረብ ይጎብኙ፦ 
gsuite.google.com/terms/additional_services.html

https://edu.google.com/why-google/privacy-security. ለተጨማሪ የ MCPS 
ሪሶርሶች፣ እባክዎ ይህንን አውታረመረብ ይጎብኙ፦ https://www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/.

•  ጦማሪ   -አገልግሎቱ የጦማር ህትመትን ለበርካታ ተጠቃሚዎች የሚያደርስ ብዙ ጦማሮችን ለማስተናገድ 

• Chrome Web Store—አገልግሎቱ ለዳሰሳ እና የ Chrome መተግበሪያዎችን(apps) መጨመሪያ 

• Google Earth— አገልግሎቱ በሳተላይት ስነምድር ምስል ሉላዊ/አለም 3D ዳሰሳ ለማድረግ

• Google Takeout—አገልግሎቱ  መጠባበቂያ መረጃዎችን ለማከማቸት እና የእርስዎን Google አካውንት መረጃዎችን/ዳታ ለመጫን 

• Google Science Journal—አገልግሎቱ  ብርሃንን፣ እንቅስቃሴ፣ ድምፅ፣ እና ከዚያም ይበልጥ በመለኪያ መሣሪያዎች ለመለካት  

• YouTube—አገልግሎቱ ለእይታ፣ ፋይል/መረጃ ከዋናው ምንጭ ወደ ሌላ ኮምፒውተር ለመጫን/ለማሻገር፣ እና ቪዲዮችን ሌሎች እንዲመለከቱት ለማካፈል

 ስምምነት ያለመስጠት ለእነዚህ Additional Servicesየሚያሳጣ አይሆንምተደራሽነትን ለዋና አገልግሎቶች .

የወላጅ/የሞግዚት ስምምነት

ለእርስዎ ተማሪ ተገቢውን አማራጭ ይውሰዱ፡-

❏  አዎ—ከዚህ በታች ስሙ(ሟ) የተጠቀሰ ተማሪ የ MCPS አካውንቱ(ቷ)ን ለ Additional Services እንዲጠቀም/እንድትቀም ተፈቅዶለ(ላ)ታል። አገልግሎቶቹን 
ለመስጠት እንዲያስችል ስለ ተማሪው(ዋ) የተለየ ግላዊ መረጃ/ኢንፎርሜሽን እንደሚሰበሰብ እና ጥቅም ላይ እንደሚዉል እገነዘባለሁ።

❏  አይደለም—ከዚህ በታች ስሙ(ሟ) የተጠቀሰው ተማሪ የ MCPS አካውንቱን/ቷን በማገናኘት "Additional Services" ለመጠቀም አልተፈቀደለ(ላ)ትም። 
ነገር ግን ጥቂት ግልጽ ያልሆኑ አገልግሎቶች በተወሰነ ደረጃ ተማሪው(ዋ) ተደራሽነት እንደሚኖረው/እንደሚኖራት እገነዘባለሁ።   

የተማሪው/ዋ ስም፡- ___________________________________________________የተማሪ የ MCPS መታወቂያ/ID፦  ___________

የት/ቤቱ ስም፡- _________________________________________________________________________ ክፍል፦  ________

ወላጅ/ሞግዚት/ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ ስም (እባክዎ ይጻፉ)፦ __________________________________________________________

ወላጅ/ሞግዚት/ብቃት ያለው/ያላት ተማሪ ፊርማ፦ ________________________________________________ ቀን፡-____/____/_____

ስርጭት፡- ቅጅ፦ 1/ ለተማሪ ምስጢራዊ ፋይል፣ ቅጅ፦ 2/ ለት/ቤት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሲስተም ስፔሻሊስት (ITSS)

የ "G Suite for Education" ተጨማሪ አገልግሎቶች   
ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተጨማሪ አገልግሎቶችን 
ለመጠቀም የወላጅ/የሞግዚት ፈቃድ መስጫ ቅጽ
MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Rockville, Maryland 20850 

የ MCPS ቅጽ 271-2
ጁን 2019


