
Whitcomb Handbook Signatures 

 

Acordo de Usuário da Rede de Computadores 
1. Eu li as Políticas do Comitê Escolar 7.970 e 7.980 e entendo que o Uso da 
Internet e os computadores pessoais são projetados apenas para fins 
educacionais. Eu entendo que qualquer violação das Políticas do Comitê 
Escolar 7.970 e 7.980 resultará em ação disciplinar, a revogação do privilégio 
de usuário do meu / meu filho e ou qualquer ação legal apropriada. Eu 
concordo que eu / meu filho não participará da transferência de materiais 
inapropriados ou ilegais através da Conexão à Internet das escolas públicas de 
Marlborough. Eu percebo que a transferência de tal material pode resultar 
em ação legal. Também entendo que é impossível para as Escolas Públicas de 
Marlborough restringir o acesso a todos os materiais controversos. Não irei 
segurar um professor ou as Escolas Públicas de Marlborough responsáveis, 
nem legalmente responsável pelos materiais distribuídos ou adquiridos da 
rede por mim / meu filho. 
2. Eu também concordo em denunciar qualquer uso indevido do sistema de 
informações ao professor, diretor ou outra autoridade apropriada. 
3. Aceito aceitar todas as responsabilidades financeiras e legais que possam 
resultar do uso da rede de computadores da Marlborough Public Schools, 
computadores pessoais ou conexão à Internet pelo meu / meu filho. Aceito a 
total responsabilidade pela supervisão se e quando o uso do meu filho não 
estiver na escola 
4. O uso indevido pode vir de várias formas, mas pode ser visto como 
qualquer informação enviada / recebida que indique ou sugira pornografia, 
solicitação não ética ou ilegal, racismo, sexismo, linguagem inadequada e 
outras questões descritas na política e regulamentação. 
5. Revisei (e expliquei) esta política (para o meu filho). 
Nome do Usuário: ___________________________________________ 
Assinatura do usuário: ________________________________________ 
Nome do pai / tutor: __________________________________ 
(Se o Menino tem menos de 18 anos) (imprimir) Assinatura do pai / 
responsável: ________________________________ (obrigatório) 
Encontro: _____________________________  
 

Reconhecimento e Acordo de Pais / Estudantes 
Este manual foi fornecido a você e ao seu aluno como um guia para os anos de 
sucesso na Whitcomb. É a presunção da administração e do sistema escolar que um 
pai e um aluno lerão e entenderão o manual. Mesmo que um pai ou aluno não 
devolva o formulário de confirmação de sinal / desativação, essa presunção é feita. 
Recebi uma cópia do manual Whitcomb Student / Parent e eu li e revisei com meu 
filho:  
Nome do aluno: 
Assinatura do Pai / Responsável:  
Encontro:  
Eu li e entendi a Política de Uso Aceitável da Internet MPS: 
Assinatura do estudante:  
Assinatura do Pai / Responsável:  
Eu li e entendi a Política de Mídia Social MPS: 
Assinatura do estudante:  
Assinatura do Pai / Responsável:  
Permito o uso do (s) seguinte (s) número (s) de telefone pelo sistema de chamada 
automatizado do distrito para notificações de emergência e regulares de informações 
e eventos do distrito e / ou da escola.  
Assinatura do Pai / Responsável:  
Telefone: _______________________________  
Telefone: _______________________________  
Eu não dou a permissão de meu filho para ser fotografado / vídeo gravado para os 
jornais da escola / distrito, boletins informativos, materiais promocionais, quadros de 
avisos, páginas da web, páginas de mídia social. e notícias / meios de comunicação: 
Assinatura do Pai / Responsável:  
Não digo permissão para o trabalho ou a imagem de meu filho (com o primeiro 
nome) para ser exibido na página da Web. 
Assinatura do Pai / Responsável:  
Eu entendo que o MPS tem um Memorando de Entendimento com a Polícia de 
Marlborough e é obrigado pelo Departamento de Educação a denunciar infrações 
disciplinares sérias ao estado. 
Assinatura do estudante:  
Assinatura do Pai / Responsável:_________________________ 
ESTUDANTE E PADRE / TUTOR: POR FAVOR, ASSINE E DEVOLUZ ESTA PÁGINA PARA O 
PROFESSOR DO HOMEROOM 

 

 


