Escolas Públicas de Orange County

Formulários de Consentimento para Pais sobre Tecnologia, Mídia
e Informação
As Escolas Públicas de Orange County respeitam que as famílias têm o direito de tomar decisões educacionais por seu aluno.
Os formulários consolidados abaixo dão aos país/guardiões legais o direito de tomar decisões importantes envolvendo como
seu aluno pode usar recursos de tecnologia disponíveis, como o distrito usa a mídia disponível do seu aluno, e quais
informações pessoalmente identificáveis são liberadas sobre seu aluno. Por favor, leia atentamente as informações abaixo,
complete as informações, e faça as escolhas apropriadas por seu aluno. As informações coletadas neste formulário estarão
disponíveis para escolas pelo Sistema de Informação do Aluno do distrito para guiar a educação do seu aluno.
Obrigado.

Nome do Pai/
Assinatura do Pai/
Guardião Legal _____________________________________ Guardião Legall _______________________________________
Relação com o Aluno ____________________________ Número de Telefone ________________________________

Endereço Permanente_______________________________________________________________________________________
(Número/Rua)
(Cidade)
(Estado)
(CEP)
Nome do Aluno___________________________________________ Série _____________ Data ___________________

Número do Aluno

__________________________

Email Confirmation Reciept to: ______________________________________ (Optional)
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Escolas Públicas de Orange County

Acordo de Uso Aceitável & Responsável de Tecnologia do Aluno
As EPOC estão comprometidas a oferecer um ambiente
educacional seguro, positivo, produtivo e acolhedor. As EPOC
acreditam que todos os alunos devem ter acesso à tecnologia
(por exemplo, software, internet, e acesso à rede) quando eles
agem de maneira responsável, eficiente, cortês e legal.
Finalidade Educacional
O acesso à tecnologia foi estabelecido para fins educacionais
e será condizente com o currículo do distrito e os Padrões da
Flórida. O termo "finalidade educacional" inclui atividades
acadêmicas que diretamente melhoram competências como
criatividade, inovação, pensamento crítico, resolução de
problemas, comunicação e colaboração.
Como aluno, eu vou:
Usar a tecnologia para fins educacionais
Seguir as regras do Código de Conduta do Aluno
Seguir as leis locais e estaduais





Como aluno, eu não vou:
Usar a tecnologia do distrito para fins comerciais
Oferecer, fornecer, ou adquirir produtos ou serviços usando
qualquer recurso das EPOC
Acesso à Internet do Aluno
Todos os alunos terão acesso à internet supervisionado pelo
distrito por meio da sala de aula, centro de mídia, ou
laboratório de informática. Em conformidade com o Ato de
Proteção de Internet para Crianças (CIPA) e o Ato de Proteção
da Privacidade Online de Crianças (COPPA), todo o acesso à
web das EPOC é filtrado. Porém, isso não exclui a
possibilidade de sites impróprios não estarem bloqueados.

Como aluno, eu não vou:
Fornecer minha senha para outro aluno
Entrar numa conta que não seja a minha
Usar a tecnologia das EPOC para me envolver em atos
ilegais. Por exemplo, combinar uma venda de drogas, a
aquisição de álcool, me envolver em atividades
criminais de gangues, ou ameaçar a segurança de outra
pessoa
Fazer cyber-perseguição* ou cyberbulling* com outra
pessoa
Coagir* ou extorquir* outra pessoa
Fazer ameaças de violência ou mal contra outra pessoa
Linguagem Imprópria
Como aluno, eu vou:
Tratar os outros com respeito
Usar linguagem apropriada
Oferecer críticas construtivas quando apropriado
Como aluno, eu não vou:
Usar linguagem obscena, profana, indecente, vulgar,
rude, ameaçadora, ou desrespeitosa
Incomodar outra pessoa
Conscientemente ou deliberadamente comunicar
informações falsas ou difamatórias sobre uma pessoa
ou organização
Compartilhar uma mensagem enviada de forma privada
sem a permissão da pessoa que enviou a mensagem
Compartilhar informações particulares sobre outra
pessoa
Participar de "sexting" (envio de mensagens, fotos, ou
vídeos eróticos)
Usar linguagem discriminatória





Segurança do Sistema
Como aluno, eu vou:
Permitir que qualquer professor, administrador, ou
funcionário do TI das EPOC analisem meu trabalho e
atividades criados em um dispositivo escolar ou rede
das EPOC a qualquer momento
Pedir permissão antes de conectar meu próprio
dispositivo à rede das EPOC
Ter certeza de que qualquer dispositivo que eu usar na
rede das EPOC está aprovado pelo distrito
Como aluno, eu não vou:
Usar a tecnologia para obter acesso às notas de alunos ou
registros pessoais de alunos, ou informações de outro aluno
Baixar software, aplicativos, extensões ou plug-ins não
autorizados em um dispositivo escolar
Intencionalmente espalhar vírus de computador
Burlar, causar danos, perturbar, modificar, ou abusar do
acesso à rede das EPOC


Como aluno, eu vou:
Usar o acesso à internet das EPOC para fins educacionais
Como aluno, eu não vou:
Usar a internet das EPOC para acessar material
pornográfico, profano ou obsceno
Usar a internet das EPOC para defender atos ilegais
Usar a internet das EPOC para defender a violência ou a
discriminação contra pessoas



Usos Responsáveis
Para assegurar um ambiente educacional seguro, positivo,
produtivo e acolhedor para todos, é esperado dos alunos que
eles demonstrem os seguintes usos responsáveis da
tecnologia.





Segurança Pessoal
Como aluno, eu vou:
Manter privadas informações particulares como meu
endereço, número de telefone, aniversário e outras
informações identificáveis
Denunciar qualquer um que tente usar a tecnologia para
me prejudicar ou me incomodar para um professor ou
outro funcionário das EPOC
Contar para um professor ou outro funcionário das
EPOC quando alguém ou alguma coisa me deixar
desconfortável




Plágio e Direitos Autorais
Como aluno, eu vou:
Dar crédito às minhas fontes quando eu estiver usando
arquivos, informações, imagens ou outros materiais de
outras pessoas
Respeitar o trabalho de outros alunos e pessoas




Como aluno, eu não vou:
Entregar arquivos, informações, imagens ou materiais de
outra pessoa e dizer que são meus
Auxiliar outro aluno a fazer plágio
Baixar e/ou compartilhar arquivos online ilegalmente
Copiar, danificar, ou deletar o trabalho de outros alunos
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Escolas Públicas de Orange County

Acordo de Uso Aceitável & Responsável de Tecnologia do Aluno
Direitos dos Alunos
Liberdade de Expressão
Os direitos dos alunos à liberdade de expressão, como
definidos no Código de Conduta do Aluno, também se
aplicam para a comunicação na internet e na World Wide
Web. A internet das EPOC é considerada um fórum
limitado, de forma similar ao jornal escolar, e portanto, as
EPOC podem restringir as formas de expressão por razões
educacionais válidas. Porém, as formas de expressão não
serão restringidas com base num desacordo com as
opiniões que um aluno expressa.
Busca e Apreensão
Pais e guardiões legais têm o direito de solicitar ver os
conteúdos dos arquivos de seus alunos residindo em
qualquer armazenamento pertencente ao distrito. As EPOC
cooperarão completamente com oficiais locais, estaduais,
ou federais em qualquer investigação relacionada a
qualquer atividade ilegal conduzida na rede das EPOC.
Uma busca individual será conduzida se houver suspeitas
justificáveis de que alunos violaram este Acordo, Políticas
das EPOC, o Código de Conduta do Aluno, ou a lei. A
investigação será apropriada e relacionada à violação
suspeitada.

Devido Processo
Os administradores cooperarão completamente com
oficiais locais, estaduais ou federais em qualquer
investigação relacionada a qualquer atividade ilegal
conduzida por meio do acesso à rede das EPOC. Se a
violação também envolver uma violação do Código de
Conduta do Aluno, será tratada de maneira descrita no
documento em questão.
Limitação de Responsabilidade
As EPOC não garantem que as funções ou os serviços
oferecidos pela ou por meio da rede das EPOC será livre
de erros ou sem defeitos. As EPOC não serão
responsáveis por qualquer dano sofrido, incluindo, mas não
limitado a, perda de dados ou interrupções de serviço. Os
alunos são responsáveis por fazerem cópias de backup de
todos os arquivos ao se graduarem ou saírem da escola.
As EPOC não são responsáveis pela exatidão ou
qualidade das informações obtidas por meio da ou
armazenadas na rede. As EPOC não serão responsáveis
por obrigações financeiras decorrentes do uso não
autorizado da rede como resultado de uso indevido
intencional.
Violação ou abuso de dispositivos eletrônicos e de internet
ou comunicação, ou qualquer política adotada pela
Diretoria Escolar relacionada ao uso de dispositivos de
telecomunicações ou eletrônicos podem resultar em
punição em conformidade com o Código de Conduta do
Aluno. Os administradores das EPOC possuem critério
exclusivo para determinar se qualquer comunicação,
imagem ou ilustração eletrônica viola este acordo e o
Código de Conduta do Aluno.

ACORDO DE PAIS/GUARDIÕES LEGAIS
Seu aluno lê e assina o acordo acima cada vez que faz login num computador do distrito.

Eu entendo que indivíduos e famílias podem ser responsáveis por violações. Eu entendo que alguns materiais na internet
podem ser ofensivos e que, mesmo que as EPOC usem um sistema de filtragem para bloquear o maior número possível
desses sites, nenhum sistema de filtragem é capaz de bloquear 100% dos materiais impróprios na internet.

Eu dou permissão para o uso de plataformas de mídias sociais aprovadas para fins de atividades educacionais. (SOMENTE
PARA EM)
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Escolas Públicas de Orange County
Formulário de Liberação de Modelo- Permissão, Concessão e Liberação

Observações para pais/guardiões legais: Nós promovemos os alunos e programas das Escolas Públicas de Orange County
("EPOC") por meio de fotos, vídeos, no Facebook, em nosso site, no jornal, e por outros meios disponíveis. Este formulário
nos dá sua permissão para que seu aluno esteja nos sites ou materiais informativos ou promocionais para uso presente ou
futuro.
Para e em consideração dos benefícios a serem derivados dos auxílios dos programas educacionais da
Diretoria Escolar de Orange County, Flórida (a "Diretoria"), (Eu) (Nós), pessoalmente e em nome do
aluno
___________________________________________________ dou (damos) consentimento, autorizo (autorizamos) e dou
(damos) permissão à Diretoria e às EPOC e seus respectivos membros, superintendente, agentes, funcionários e
representantes de cada para tirar fotografias, vídeo, filmagem, ou semelhantes com ou sem som (coletivamente, "Imagens")
do Aluno, e também dou (damos) consentimento de que tais Imagens podem ser transmitidas ou publicadas em perpetuidade
por toda a mídia pública presente e futura, incluindo, mas não limitado a, jornais locais, a internet, sites, online, televisão, ou
qualquer outro tipo de mídia social ou qualquer duplicação da mesma para quaisquer fins que a Diretoria e as EPOC
considerem apropriados.
Ao conceder tal permissão, (Eu) (Nós) dou (damos) à Diretoria e às EPOC todo direito, título e interesse que (Eu) (Nós) possa
(possamos) ter nas fotos, negativos, reproduções ou cópias das Imagens e renuncio (renunciamos) todo e qualquer direito de
aprovar o uso das Imagens e renuncio (renunciamos) qualquer direito de compensação pela publicação ou outro uso das
Imagens. O pai ou guardião legal libera, absolve, se compromissa a não processar, ressarce, e julga inofensivo a Diretoria e
as EPOC e seus respectivos membros, superintendente, agentes, funcionários e representantes e atribui de cada um
(coletivamente, as "Partes Liberadas") de toda e qualquer alegação, perda, dano a pessoas ou propriedades, causa de ação,
ameaça de litígio, perda, custo, gasto (incluindo custos com advogados), e responsabilidade de qualquer natureza decorrente
de ou de qualquer forma relacionada ao uso das Imagens.

ACORDO DE PAIS/GUARDIÕES LEGAIS
Eu dou permissão para fotografias, vídeo, filmagem, ou semelhantes com ou sem som de alunos em materiais informativos ou
promocionais das EPOC para uso presente ou futuro.
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Escolas Públicas de Orange County
Notificação Pública dos Direitos de Pais/Guardiões Legais - Registros do Aluno

DIREITOS DOS PAIS/GUARDIÕES LEGAIS: REGISTROS DO ALUNO
Como pai/guardião legal, o Ato de Direitos e Privacidade Educacionais da Família (Family Educational Rights and Privacy Act FERPA) concede certos direitos a respeito dos registros educacionais do seu aluno. Estes direitos são::
1. O direito de inspecionar e revisar os registros educacionais do aluno dentro de 45 dias do dia que a escola recebe uma
solicitação de acesso. Você deve apresentar uma solicitação em escrito para o diretor que identifica o(s) registro(s) que
você deseja inspecionar. O diretor tomará as providências para o acesso e lhe notificará do horário e local que os registros
podem ser inspecionados.
2. O direito de solicitar a correção do registro educacional do aluno que você acredita estar impreciso ou equivocado. Você
deve escrever ao diretor, identificar claramente a parte do registro que você quer alterada, e especificar o porquê de ela ser
imprecisa ou equivocada. Se a escola decidir não corrigir o registro, como solicitado, a escola lhe notificará da decisão e
lhe informará sobre seu direito a uma audiência sobre a solicitação de correção.
3. O direito de dar consentimento à divulgação de informações pessoalmente identificáveis contidas nos registros
educacionais do aluno, exceto à extensão que o FERPA autoriza divulgação sem consentimento. Uma exceção que permite
divulgação sem consentimento, é a divulgação para oficiais escolares com interesses educacionais legítimos. Um oficial
escolar é uma pessoa contratada pelo distrito como um administrador, supervisor, instrutor, ou funcionário de apoio; a
pessoa eleita à diretoria da escola; ou, uma pessoa ou empresa que o distrito contratou para realizar uma tarefa específica.
Um oficial escolar possui um interesse educacional legítimo se o oficial precisa analisar um registro educacional para
cumprir sua responsabilidade profissional. Informações pessoalmente identificáveis serão liberadas sem consentimento para
oficiais apropriados em situações emergenciais, para obedecer a uma intimação legalmente emitida e em casos envolvendo
presença escolar obrigatória e abuso de crianças
4. O direito de registrar uma reclamação com o Departamento de Educação dos EUA, a respeito de supostas falhas da escola
ao cumprir as normas do FERPA. O endereço do Escritório que administra o FERPA é: Family Policy Compliance Office,
U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.
LIBERAÇÃO DE INFORMAÇÕES DIRETÓRIAS
As Escolas Públicas de Orange County podem liberar as seguintes "informações diretórias" sem sua permissão, a não ser que
você notifique o diretor por escrito, dentro de dez (10) dias consecutivos do recebimento do aviso público.
Informações Diretórias: Nome, endereço, série (se é júnior ou sênior), datas de presença, participação em atividades e
esportes patrocinados pela escola, peso e altura de membros de equipes atléticas, e prêmios e honras recebidas do aluno.
(Recrutadores militares também podem obter números de telefone de alunos do ensino médio.)
Sob as provisões do Ato de Direitos e Privacidade Educacionais da Família (FERPA), você tem o direito de reter a liberação
das informações diretórias acima. Se você decidir que não quer que a escola libere as informações listadas acima, qualquer
solicitação futura de "informações diretórias" de indivíduos, organizações, ou outras entidades não afiliadas à escola ou distrito
serão recusadas. Por favor, marque a linha abaixo se você solicita reter os itens listados acima.
_____ Eu não quero que as informações diretórias do meu aluno sejam liberadas como descrito acima.
Se este formulário não for recebido pelo diretor da escola dentro de dez (10) dias consecutivos, será considerado que as
informações acima podem ser liberadas pelo restante do ano escolar.
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