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KEBIJAKAN PERJANJIAN PENGGUNA IMS
Yang terhormat para orangtua, pengasuh dan wali dari murid TK sampai kelas 8,
Ada banyak perubahan penting untuk tahun sekolah 2020-2021 yang telah dibicarakan kepada
anda dalam beberapa bulan terakhir, dan perubahan lainnya yang sekolah akan terus
berkomunikasi dengan anda. Salah satu perubahan paling penting adalah yang akan
melibatkan penggunaan teknologi untuk staf dan siswa kami. Untuk permulaan tahun sekolah,
pembelajaran akan lewat online, artinya siswa akan menggunakan akses ke internet untuk
partisipasi di kelas dan menyelesaikan tugas sekolah. Pembelajaran lewat online ini akan
menggunakan banyak nya aplikasi online, program, dan alat yang berbeda. Aplikasi, program,
dan alat akan membantu guru anak anda untuk menyediakan kesempatan belajar unik yang
beragam di rumah dan ketika juga kembali ke sekolah.
Seksi 1: Tanggung jawab siswa
Siswa harus mengikuti peraturan sekolah yang benar ketika menggunakan layanan berbasis
internet. Siswa harus mengikuti peraturan sebisanya yang terurai di buku pengguna dan
tertanda selama proses pendaftaran TADS. Jika anda tidak yakin kalau sudah ditandatanganimohon menghubungi pemimpin sekolah anda atau kantor pendaftaran sekolah, Siswa harus
selalu menggunakan alamat surel sekolah untuk semua hal yang terkait dengan sekolah dan
harus selalu dan hanya menggunakan komputer sekolah mereka untuk tugas sekolah. Siswa
bertanggung jawab untuk perilaku mereka setiap saat dan diharapkan untuk menghadiri dan
berpartisipasi dengan kelas mereka.
Seksi 2: Informasi untuk orang tua
Surel sisa diarsipkan dan kebijakan penggunaan yang dapat diterima akan ditegakkan
sepenuhnya. Staf sekolah akan memantau penggunaan aplikasi ketika siswa berada disekolah
dan memakai dasbor online dan lainnya. Informasi siswa hanya akan dibagikan dengan guru
mereka dan pemimpin sekolah, tapi akan dikelola dari pekerja profesional di kantor pusat
Independence Mission School. Orang tua bertanggung jawab untuk memantau aplikasi yang
digunakan anak mereka ketika memasuki program dari rumah dan bertanggung jawab untuk
mengikuti instruksi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya online untuk belajar dari
rumah. Siswa bertanggung jawab untuk perilaku mereka setiap waktu. Siswa harus selalu dan
hanya menggunakan alamat email sekolah untuk semua yang hal yang terkait dengan sekolah.
Sebagai tambahan- Guru dari sekolah anak anda akan memerlukan komunikasi dengan email
yang digunakan anak anda, fitur obrolan, papan pesan, atau konferensi video yang menjadi fitur
alat pembelajaran apapun yang dimengerti bahwa bentuk komunikasi ini penting untuk siswa
dalam belajar dan proses di kelas.

Seksi 3: Perangkat siswa dan tanggung jawab hal perangkat
Sekolah anda akan menyediakan perangkat untuk anak anda, kebanyakannya adalah
Chromebook, tiada beban biaya. Perangkat ini akan digunakan untuk mengakses internet untuk
menggunakan aplikasi yang berbasis online, program dan alat untuk belajar. Aplikasi ini,
program dan alatnya akan menjadi bagian proses belajar anak anda dan akan dikelola guru
siswa, pemimpin sekolah, dan kantor pusat Independence Mission School. Kita berharap
sepenuhnya bahwa perangkat ini digunakan dengan hati-hati dan dikembalikan dalam kondisi
yang baik, dan diharapkan bahwa siswa selalu dan hanya menggunakan perangkat ini untuk
tugas sekolah dan hal lainnya yang berhubungan dengan sekolah.
Jika perangkat dikembalikan dalam keadaan rusak apapun biaya akan ditambahkan ke akun
siswa. Mohon lihat daftar, di bawah, untuk urutan jenis kerusakan dan biaya yang terkait
dengan kerusakan:
Tipe kerusakan

Jumlah biaya

Perangkat tidak hidup

$300

Perangkat tidak bisa terisi ulang karena kerusakan
tombol

$150

Perangkat tidak terisi ulang karena kerusakan
pengisi daya

$50

Pengisi daya hilang

$50

Layar perangkat retak dan sangat redup

$300

Perangkat rusak secara fisik dan tidak bisa
dibetulkan

$300

Perangkat menyala, tapi trackpad tidak bergerak
dan klik

$150

Kerusakan fisik/basah yang terlihat

$150

Perangkat kehilangan tombol atau tombol tidak
berfungsi

$50

Perangkat retak sedikit

$50

Perangkat retak berat atau kotak luarnya
hancur/putus sebagian

$150

Perangkat dicuri, hilang atau tidak dikembalikan

$300

Perangkat dicuri, hilang atau tidak dikembalikan,
tetapi anda mempunyai laporan polisi

$50

Seksi 4: Mengetahui komunikasi dari sekolah dan jaringan kerja
Pemimpin sekolah anak anda, guru, dan petugas sekolah lainnya, juga kantor pusat
Independence Mission Schools, akan menghubungi anda mengenai aturan yang diperbarui.
Aturan ini termasuk, tapi tidak terbatas ke: Kehadiran yang diharapkan, gol pembelajaran
online, proses penilaian, proses ruang kelas, penjadwalan sekolah, dan aktivitas siswa.
Diharapkan bahwa setiap orang tua/wali membaca dan mengerti apa maksud tujuan
komunikasi yang dikirimkan. Dan juga diharapkan bahwa setiap pertanyaan diarahkan kepada
orang(orang-orang) yang bersangkutan yang di tunjukkan di komunikasi.
Seksi 5: Alat pembelajaran online dari segi layanan
Dibawah ini adalah urutan aplikasi yang kebanyakan digunakan pada umumnya dan alat
pembelajaran digital yang akan kami tawarkan selama masa kelas anak anda. Urutan ini tidak
lengkap dan sekolah anak anda mungkin akan menambahkan aplikasi lainnya, situs web, atau
alat belajar digital lainnya, tergantung kebutuhan sekolah dan siswa.
Begitu alat baru ditambahkan, staf IMS akan berusaha semampunya untuk memastikan sesuai
dengan peraturan pemerintah pusat dan negara bagian mengenai hal rahasia pribadi siswa dan
perlindungan data. Anda bisa mengirim pesan untuk keluar operasi dari alat manapun di setiap
waktu.
Alat ini mempunyai peraturan pelayanan dan rahasia pribadi yang menguraikan cara mereka
untuk mencocokkan dengan standar peraturan negara pusat dan negara bagian. Untuk setiap
aplikasi yang pada umum-nya dipakai di IMS, perjanjian ini bisa ditemukan disini:

Clever

ClassDojo

FlipGrid

Happy Numbers

Google Classroom

Khan Academy

Great Minds

DreamBox

Zearn

Zoom

Showbie

NearPod

Formative

SeeSaw

