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फेबु्रअरी ८, २०२१ 

कम्प्यटुटिंग टेक्नालजीका लागग स्वीकायय र सरुक्षित प्रयोग (अभििावकहरूलाई पत्र) 

प्रिय अभििावक / संरक्षक र प्रवद्यार्थी:  

बफ्लो पब्ललक स्कूल डिब्स्िक्टले अभििावक / संरक्षक र प्रवद्यार्थीहरूलाई उपललध कम्प्युटटगं टेक्नालजी सम्पबन्धी 
जानकारी िदान गनन पाउँदा खुसी व्यक्त गदनछ। कृपया यसलाई हाम्रो स्वीकायन र सुरक्षक्षत ियोग (Acceptable and Safe 

Use) पभलसीको ररमाइन्िरको रूपमा सेवा गनन टदनुहोस ्जब कक हामी जािो बबदाको लागग तयारी गछौं।  

BPS कम्प्युटटगं टेक्नालजी प्रवद्यार्थीहरूको लागग आफ्नो भिक्षा, अनुसन्धान आवश्यकताहरू, र कररअर तयारी समर्थनन गनन 
उपललध गराइएको छ। िीिीएसबी (DDSB) टेक्नालजीले सबै स्कूलहरुमा प्रवद्यार्थीहरुलाई इन्टरनेट पहँुच िदान गदनछ। 
इन्टनेट भिक्षण र भिक्षाको लागग सूचना संसाधनहरूको ग्लोबल नेटवकन मा पहँुचको लागग एक माध्यम हो। प्रवद्यार्थीहरूले 
जानकारी पत्ता लगाउन र पुन: िा्त गनन र अन्यसँग भिक्षाको कुराकानी गनन इन्टरनेटको ियोग गनन सक्दछन।् 

बीपीएसले (BPS) ईन्टरनेट कफल्टररङ्ग सफ्टवेयरको ियोग गदनछ जसले टहसंा, यौनजन्य कायन, घणृा अपराध जानकारी, 
अश्लीलता, जाततवाद र अन्य अततवादी दृब्टटकोण, कल््स, इत्याटद (violence, sexually explicit acts, hate crimes 

information, pornography, racist and other extremist viewpoints, cults, etc.) मातनएको प्रवभिटट अस्वीकायन 
साइटहरूमा पहँुच रोककन्छ। कुनै सफ्टवेयरले सबै अस्वीकायन इन्टरनेट साइटहरू रोक्न सक्षम छैन। हामी तपाईलाई आफ्नो 
बच्चासँग स्वीकायन साइटहरूको बारेमा कुरा गनन िोत्साटहत गदनछौँ, सारै्थ यो सन्देि सटहत कक प्रवद्यार्थीहरूले अस्वीकायन 
साइटहरू पुन: हेनुन स्कूल आचार संटहता बमोब्जम अनुिासनको अधीनमा हुनेछ। 

यटद तपाई आफ्नो बच्चाको पहँुच बारे सचते हुनुहुन्छ, गब्ल्तले वा जानाजानी, एक अनुपयुक्त साइट हो िने, कृपया 
हामीलाई यस साइटको बारेमा जततसक्दो चाँिो ITHelpdesk@buffaloschools.org मा “अनुपयुक्त साइट” (“Inappropriate 

Site”) को सार्थ ईमेल पठाई हामीलाई सचेत गराउनुहोस।् हामी िैक्षक्षक महत्त्व बबनाको साइटहरूलाई द्रतु रूपमा हटाउन 
सक्दछौँ। 

हामी डिस्िीक्टको कम्प्युटटगं र सूचना िप्रवगध सुप्रवधा र स्रोतहरू सुरक्षक्षत र अर्थनपूणन तररकामा ियोग गने अवसर िदान 
गनन अभििावकको रूपमा तपाईको सहयोगको लागग आिा गदनछौँ। 

िवदीय, 

 

Myra Y. Burden 
Chief Technology Officer  

  Nepali 
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