ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਕਿੱਟ
SpacesEDU ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈਂ!
SpacesEDU ਇੱਕ ਵੈਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਦਾ “ਡੈਸਕ-ਸਾਇਡ” ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਕੰਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਕੱਮੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ,
ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਲੋਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
ਈਮੇਲ
privacy@spacesedu.com
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ਮੇਲ
SpacesEDU
168 Bedford Rd
Toronto, Ontario
M5R 2K9

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ SpacesEDU ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ
ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ K-12 ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਇਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਂ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਪੇਸ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਕਸਪੇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਚਰਚਾਵਾਂ
ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ Microsoft Azure ਡਾਟਾਸੇਂਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Microsoft Azure SpacesEDU ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਲੀਡਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ SpacesEDU ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈੈ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ (ਫੋਟੋਆਂ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ
ਟੈਕਸਟ) ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ spacesedu.com ਦੇ ਫੁੱਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਸੀਬੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ SpacesEDU ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ?
ਸਪੇਸ Microsoft Azure ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਹੋਸਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ
ਹੈ। Microsoft Azure SpacesEDU੍ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਲੀਡਿੰਗ ਸਹਿਯੋਗ
ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। Azure ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਡਾਟਾ
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ SpacesEDU ਖਾਤੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਨਐਕਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ SpacesEDU ਅਕਾਊਂਟ
ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੌਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਕਲਣ,
ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ SpacesEDU ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ privacy@spacesedu.com ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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