Khmer

Greater Lowell Technical High School
250 Pawtuket Blvd
Tyngsboro, MA 01879
(978) 454-5411
មាតាបីតា/អ្ន កអាណាព្យាបាលទទួ លយល់ព្ព្យមអ្នុវត្ត តាមច្បាប់បព្បើព្បាស់/login ដាក់ពាកយសុុំ
Parent/Guardian Acceptable Use Policy/Login Application
ដដើម្បីជួយដល់ឪពុកម្តាយ/អ្ន កអាណាពាបាលកនុងការជួ យដម្ើលដល់ការសិការ ីកចំដ រ ីនរបស់កូនអ្ន ក, ដ្វ ីឲ្យបានប្បដសើដ ើងគឺជា ការទាក់ទងជាម្ួ យ
ឪពុកម្តាយ ដ ើយនិង ការដ ើងថ្ននក់របស់សិសសឲ្យបានវែងឆ្ងាយកនុងការសិកាឲ្យបានប្បដសើ, សាលា Greater Lowell Technical High School
ម្តនដសចកា ី រ ីករាយណាស់ ដដើម្បីផ្ាល់ឲ្យម្តន access ចូ លដបើកសំណុំដរឿងសិសស តាម្រយះ X2 Aspen Family Portal. ជាម្ួ យនិង X2 Aspen Family Portal,
ឪពុកម្តាយ ឬ អ្ន កអាណាពាបាល ម្តន access ចូ កដបើកដម្ើលសំណុំដរឿងសិសស ម្ក ដរៀន, សំណុំដរឿង វែ ននយយអ្ប់រំ, ដ ើយនិង ពិនទុថ្ននក់៕
ឪពុកម្តាយអាចដបើកដម្ើលបាន ប្គប់ដពលប្គប់កវនែ ងទាង
ំ អ្ស់ គឺកវនែ ងវដលដគម្តន a secure Internet connection ដ ើយអាច ដ ើញ ដំណឹងថ្ម ីៗពី
កូ នរបស់អ្នក៕ វដលម្តនសារះសំខាន់ជាងដ ះ គឺដ្វ ីឲ្យ ឪពុក ម្តាយ ឬ អ្ន កអាណាពាបាល ស ការណ៏ ជាម្ួ យកូ នរបស់គាត់ កនុងការសិកា៕
កនុងដគាលបំណងរបស់ទីម្ណឌល់ គឺផ្ាល់កិចចបំដ រ ី និងដំដ ើងថ្ននក់ដល់ការសិកាវដលលអប្បដសើ ដោយសប្ម្ួ ល ដៅការលលលកវចកគាន,
អ្វ ីៗវបែ កដទើបនិងដចញ ដ ើយនិងការទាក់ទងគាន៕
បញ្ជ ីដៅខាងដប្កាម្ម្តនវចងកិចចសនា៕ ដបើសិនជាអ្ន កណាវដលប្បប្ពឹតាដលម ើស កនុងការដប្បើប្បាស់ វដលម្តនវចង, វាប្បវ ល ជាម្ិនដបើកឲ្យចូ លកនុងការ
ផ្ា ល់ពត៌ម្តនដទ៕
1.

ឪយសិទទិ Privilege. ការដប្បើ online សប្ម្តប់វសវ ងរកដំណឹងពត៌ម្តន វាគឺជាការឪយសិទទិ, វាម្ិនវម្នសិទវន ដ ើយម្ិនសម្រម្យការដប្បើប្បាស់
លនលទទ ផ្លនិងប្តូែលុបដោល ម្ិនឲ្យម្តនដប្បើពី X2 Apsen Family Portal. ឪពុកម្តាយ ឬ អ្ន កអាណាពា បាល និងតប្ម្ូែឲ្យម្តនការ
ទទួ លខុសប្តូែ, ប្តឹម្ប្តូែ ដ ើយ រដបៀបរបបតាម្ចាប់៕ ការប្គប់ប្គង, បុគគលិក ឬ ប្គូៗ លន ម្ណឌល់សាលា Greater Lowell Technical School
ប្បវ លដសន ើឲ្យ អ្ន កប្គប់ប្គង ប្បពយនវ បដិដស្, ដក់ ូ តដចញ, ឬបញ្ឈប់ ម្ិនឲ្យដប្បើ account កនុងការដប្បើ ប្បាស់យល់ថ្នម្ិនសម្រម្យ៕

2.

កិច្បចបុំប ើ Services. ទីម្ណឌលរបស់សាលា Greater Lowell School District ម្ិនទទួ លធា ខុសប្តូែ ចំដ ះការ អ្វ ីទា ំងអ្ស់, ដទាះជា
សវម្ា ងដោបល់ ឬ វថ្ែ ងបញ្ឆ ិត ពីកិចចបដប្ម្ើវដលផ្ា ល់ជូន៕ ទីម្ណឌលសាលា GTLHS និងម្ិនទទួ ល ខុសប្តូែចំដ ះការខូ ចខាតបាត់បង់
ដៅដពលកំពុងដប្បើប្បពយនវបណា
ា ញ៕ ការខូ ចខាតទា ំងដនះរ ួម្ទា ំងការបាត់បង លន data ដូ ចជាលទវ ផ្លលនការ ពនា, ម្ិនអាចបញ្ជន
ូ (non-

deliveries, unauthorized third party access to your account, misdeliveries or service interruptions caused by the system or errors
or omissions) ម្ិនម្តនការអ្នុញ្ញាតឲ្យចូ លពីអ្នកទីបីដៅដលខរបស់អ្នក, បញ្ជន
ូ ដៅខុសកវនែ ង, កិចចបំដ រ ីម្តនការផ្អាក, ឬអ្ន កដ្វ ីខុស ឬ
អ្ន កម្ិនបានបញ្ជល
ូ ៕ ការដប្បើប្បាស់ ពត៌ម្តនអ្វ ីក៏ដោយវដលម្តនទាក់ទងតាម្ប្បពយនវពត៌ម្តន ដៅកវនែ ងដ្វ ីការ
គឺជាការប្បថ្ុយរបស់ខល ួនអ្ន ក៕ សាលា Greater Lowell School District បានបញ្ញចក់ប្បាប់ពីការម្ិនទទួ លសាគល់ និងទទួ លខុសប្តូែ
ដៅអ្វ ីទា ំងអ្ស់សប្ម្តប់ពត៌ម្តនទាក់ទងដៅនិងភាពដទៀងប្តង់ប្តឹម្ប្តូែតាម្កិចចបដប្ម្ើ៕
3.

សនត ិសុខ Security. ឪពុកម្តាយនិងម្ិនប្តូែប្បាប់ កយសំង៉ាត់ ឬ ដលខ សំង៉ាត់ ដៅអ្ន កណាម្តនក់ ដ ើយ៕ សនា ិសុខ ឬ និរភយយ ដលើ
ប្បពយនវកុំពូ យទយរ គឺជាការសំខាន់ណាស់ ពីដប្ ះម្តនម្នុសសដប្បើវាដប្ចើនណាស់៕ ដបើសិនជាអ្ន កអាចគាត់សំគាល់ ពីបញ្ញានិភយយដនះបាន
សូ ម្ប្បាប់ដៅ កវនែ ងអ្ន កប្គប់ប្គងប្បពយនវបណា
ា ញ វតម្ា ងដោយ e-message to parents@gltech.org. កុំពិភាគសារបញ្ញាការ ដប្បើ
ប្បពយនវជាម្ួ យអ្ន កវដលដប្បើឯដទៀត៕ កុំដប្បើ account របស់អ្នកដផ្សង៕

លកខ ណះសនត ិសុខននបលោងទ្វាធុំ បស់ឪព្យុកមាតយ Security features of the Parent Portal:


ពាោម្ដបើកបីដង ម្ិនបានដជាគជយយ និងវលងដប្បើការបានដទៀតពី Parent Portal account. ដដើម្បីឲ្យបានដប្បើ Web Portal ដទៀតដ
ឪពុកម្តាយ និងប្តូែដ្វ ីការទាក់ទងដៅកវនែ ង Data and Assessment Services department តាម្រយះparents@gltech.org
ដដើម្បីឪយដគដបើក account និងម្ា ងដទៀត តាម្ការចុះដ្មះរបស់ email account អ្ន ក៕



អ្ន កនិងប្តូែបិត automatically ភាែម្ដបើសិនជា អ្ន កអ្ត់ដប្បើវា កន ងរយះដពលជាង 20



ការពាោម្ដបើកចូ លទា ំងអ្ស់ដៅកនុងប្បពនវ ័ ប្តូែកត់ទុកកនុងសំណុំដរឿងដ ើយពិនិតយតាម្ដម្ើល, ដ ើយនិងកត់ោក់កនុងបញ្ជ ី តាម្សានម្ោន

ះ

ទី

a full audit trail is track on sensitive data.


ដបើសិនជាអ្ន កជួ បប្បទះបញ្ញាអ្វ ី វដលចូ លកនុង account របស់អ្នក សូ ម្ដម្តាា ទាក់ទងដៅកវនែ ង Data and Assessment Services
Department ដៅទូ រសពទ យដលខ 978-441-4942 ឬ តាម្រយះ email to parents@gltech.org

** ច្បូ លកត្់សុំគាល់ះ Greater Lowell School District ម្ិនអាច ផ្ា ល់ដល់ការជួ យគំប្ទវភន កបដចវ កដទសណាបានដទ
ដប្ៅពីជួយដបើកដម្ើលបញ្ញាវតប៉ាុដណា
ណ ះ៕
សនត ិសុខ SECURITY
1. អ្ន កប្តូែដគារពសិទវនដ ើយនិងប្ទពយសម្បតា ិ អ្ន កដ៏លទ ដ ើយនិងម្ិនប្តូែម្តនការខុសឆ្ក ងដបើកចូ លរបស់ដគ ដោយគាមនរដបៀប ឬ
ដចះវតដប្បើចូលរបស់អ្នកដ៏លទ៕ អ្ន កណាក៏ដោយឲ្យវតប្បប្ពឹតាបំដពនដលើចាប់ និងប្តូែោក់ចាប់រដន បបដែណីដ ើយ/ឬ កាត់ដទាសឧប្កិដន៕
2.

អ្កន ម្ិនប្តូែឲ្យដលខ account របស់អ្នក ឬ ប្បាប់ កយសំង៉ាតដៅអ្ន កដ៏លទដទ ដោយម្ិនម្តនការអ្នុញ្ញាតឲ្យអ្ន កទីបីដ ើយ ឬ
ម្ួ យដបើកចំ រទុកដោល ដោយម្ិនម្តនដៅ៕ អ្ន កនិងម្ិនប្តូែោក់ដលខ account ចូ លកនុង auto login.

3.

អ្ន កប្តូែទុកដលខ account ដ ើយនិង កយសំង៉ាត់ ដៅកវនែ ងសំង៉ាត ដ ើយម្ិនឲ្យងយប្សួ ល ដល់អ្នកទីបីវដលម្ិនការអ្នុញ្ញាត៕ អ្ន កកុំឲ្យ
computer វាោំ កយសំង៉ាត់ដៅដពលវដលអ្ន ក ដប្បើ x2 Aspen Family Portal.

4.

អ្ន កជាអ្ន កទទួ លខុសប្តូែចម្ែ ងទុកដៅឋកសា ឬ សំណុំដរឿង ណាវដលសំខាន់ចំដ

5.

អ្ន កណាវដលដប្បើសាគល់ឬដឹងថ្នជាការប្បថ្ុយនិងដប្គាះថ្ននក់ ឬ ធាែប់ម្តនប្បែតា ដប្បើប្បពនវ ័ បណា
ា ញ computer ដផ្សងដទៀតខុសរដបៀប
និងអាចបដិដស្ម្ិនឲ្យដបើកចូ លដៅនិង X2 Aspen Family Portal.

6.

អ្ន កប្តូែការ

7.

ការកាសិទវនហាម្ម្ិនឲ្យថ្តចម្ែ ងដៅសម្តារដផ្សងៗ

8.

ដៅកនុង X2 Family Portal ម្តនដំដណើការ active លុះប្តាណាអ្ន កម្តនកូ នម្កដរៀនដៅ Greater Lowell Technical High School.

9.

អ្ន កប្តូែវតម្តន កិចចសនាយកជាការសប្ម្តប់កូនរបស់អ្នកនិម្ួយៗវដលបានចុះដ្មះដរៀនដៅ Greater Lowell Technical High School.

រជាម្ុនដដើម្បីការ

ះអ្ន ក

រ viruses ដ ើយនិងការម្ិនម្តនអ្នុញ្ញាតឲ្យដបើកចូ កដៅកនុងដប្គឿងប្បោប់របស់អ្នក

10. អ្ន កប្តូែម្តនកាតពវ កិចចប្បាប់ដល់ Greater Lowell Technical High School ឲ្យបានដឹង ពីការផ្អែស់ផ្តសិ
ូ ទវនអ្នកអាណាពាបាលរបស់សស
ិ ស
ដទាះជាកូ នណាក៏ដោយវដល ម្កដរៀនដៅសាលា Greater Lowell Technical High School.

Greater Lowell Technical High School district តប្ម្ូែឲ្យអ្ន កយល់ប្ពម្ជាម្ួ យកិចចសនាដនះ ម្ុននិងទីម្ណឌលសាលាអាច ផ្ា ល់ឲ្យអ្ន ក ដៅដលខ
account ដបើកចូ លបាន៕ សូ ម្ដម្តាាយកចិតាទុកោក់អានកិចចសនាដនះ៕ ដៅដពលអ្ន កយល់ប្ពម្ជា ម្ួ យកិចចសនាដនះ,
វានិងកាែយដៅជាការប្តឹម្ប្តូែតាម្ចាប់ ចងប្កងកិចចសនា៕

ទទួ លយល់ព្ព្យមអ្នុវត្ត តាមច្បាប់បព្បើព្បាស់ បស់ X2
X2 Aspen Family Portal Acceptable Use Policy
ប្មះកូ ន បស់អ្នកប ៀនបៅសាលា GLTHS
ប្មះសិសសះ____________________________________

ID#____________________

ខ្ុំបានអានចាប់ Parent Portal Acceptable Use Policy ( រ ួម្បញ្ចល
ូ ជាម្ួ យនិងដគាលការណ៏វណ ំពីរដបៀបដប្បើ) ដ ើយខ្ុំយល់ប្ពម្
ដ្វ ីតាម្កិចចបំរាម្ ដ ើយនិងគំប្ទចាប់ទា ំងដនះ៕ ខ្ុំយល់ដ ើយថ្នដបើខ្ុំប្បប្ពឹតាដលម ើសដៅលយកខខយណឌណាលនការទទួ ល អ្នុែតា ចាប់ដប្បើប្បាស់ដនះ
ខ្ុំនិងប្បវ លជាប្តូែបាត់សិទវន ដប្បើ Parent Portal ដ ើយខ្ុំប្បវ លជានិងប្តូែទទួ លខុសប្តូែចំដ ះ civil and/or criminal consequences.
សូមបមតាតជួយបធា ើល កកត្ព្មូវបៅព្យត្៌មានណា មុននឹងប្ញើវាព្ត្ឡបមកវវ ញ៕

___________________________________________
ប្មះឪព្យុកមាតយ/អ្ន កអាណាព្យាបាល ទី 1

ប្មះឪព្យុកមាតយ/ អ្ន កអាណាព្យាបាល ទី 2

________________________________________

___________________________________________
បេត្ថ បលខា បស់ឪព្យុកមាតយ/អ្ន កអាណាព្យាបាល ទី 1

បេត្ថ បលខា បស់ឪព្យុកមាតយ/ អ្ន កអាណាព្យាបាល ទី 2

___________________________________________
នងៃកខឆ្នុំ

_______________________________________
នងៃកខឆ្នុំ

___________________________________________
E-mail Address បស់ឪព្យុកមាតយ/អ្ន កអាណាព្យាបាលទី 1

_______________________________________
E-mail Address បស់ឪព្យុកមាតយ/អ្ន កអាណាព្យាបាលទី2

___________________________________________
បលខទូ សព្យទ ័ បស់ឪព្យុកមាតយ/អ្ន កអាណាព្យាបាលទី 1

បលខទូ ស័ព្យទ បស់ឪព្យុកមាតយ/អ្ន កអាណាព្យាបាលទី2

______________________________________

_______________________________________

**សូមកត្់សមាាលថាបបើសិនជាអ្ន កមានកូ នប្សងបទៀត្បេើយឥឡ
ូ វប ៀនបៅសាលា GLTHS មាន្តល់បន្ទទត្់ឪយ

_______________________________

_____________________________

________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(សព្មាប់ទុកឲ្យសាលាបព្បើ)

_______________________________ ___________ _________________________________
Guidance Counselor
Date
Data and Assessment
Services Personnel

___________
Date

