Kênh truyền hình cáp giáo dục
Blue Springs School District cho phép và điều hành một kênh giáo dục thông qua các nhà cung cấp truyền hình cáp địa phương.
Kênh giáo dục sẽ cung cấp cho lập trình phù hợp với các giáo dục và truyền thông nhu cầu của khu học chánh. Như lập trình sẽ
bao gồm chương trình sống và ghi âm sẵn và huyện bulletin board.
1.

Mục tiêu:
Mục đích cơ bản của cáp giáo dục truyền hình là như sau:
a. để cung cấp và sản xuất các chương trình thông tin cho học sinh, giáo viên và cộng đồng; sinh để giới thiệu các hoạt
động sinh viên và thành tựu cho cộng đồng;
c. để cung cấp cho cộng đồng thông tin liên quan đến giáo dục nói chung và quận các hoạt động đặc biệt;
d. mất để cung cấp cho sinh viên cơ hội để tìm hiểu về video và truyền hình sản xuất;
e. để khuyến khích và hỗ trợ thông qua một trường quan hệ đối tác; và
f. để hỗ trợ các mục tiêu của huyện.

2.

Quyền hạn và trách nhiệm
a. viên cáp lập trình kênh và đi kèm với các cơ sở hoạt động dưới sự điều hành của khu học chánh Blue Springs R-IV.
b. sinh trách nhiệm đảm bảo rằng thủ tục giáo dục truyền hình cáp tiếp là nằm với huyện phó giám cho chương trình
giảng dạy và hướng dẫn hoặc các designee(s). Tiền tuyến trách nhiệm đảm bảo rằng chính sách giáo dục cáp theo sau
sẽ nói dối với Coordinator(s) video lớp.
c. coordinator(s) video lớp học sẽ theo định kỳ xem lại các chính sách và hoạt động của các kênh cáp và làm cho các
khuyến nghị giám thị phó cho chương trình giảng dạy và hướng dẫn hoặc các designee(s).
d. mất phó giám đốc cho chương trình giảng dạy và hướng dẫn hoặc các designee(s) sẽ có sẵn theo yêu cầu của
Coordinator(s) các lớp học video để trợ giúp trong việc giải quyết cuộc xung đột liên quan đến thủ tục kênh giáo dục
cáp hoặc hoạt động.

3.

Người dùng được ủy quyền
a. kênh cáp sẽ được dành riêng chỉ duy nhất cho giáo dục, thông tin và lập trình hoạt động tạo ra bởi hoặc ủy quyền của
huyện.
b. sinh các kênh cáp sẽ cho việc sử dụng các huyện trường học và phòng ban hoặc các thực thể giáo dục công cộng khác
được ủy quyền.
c. Non-q. các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tham gia vào chương trình chỉ theo lời mời của huyện. Lời mời sẽ được mở
rộng chỉ cho những người có ảnh hưởng đến lập trình huyện sinh viên, nhân viên hoặc cộng đồng giáo dục, nếu lập
trình thời gian và nguồn lực có sẵn, và các chương trình nên phù hợp với tất cả các chính sách huyện khác.

4.

Chương trình nguồn
Lập trình cho kênh cáp sẽ đến từ các nguồn sau đây:
a. Live productions - phát sóng của các sự kiện huyện/trường học như các cuộc thi thể thao, biểu diễn sân khấu, buổi hòa
nhạc hoặc chương trình khác.
b. ghi âm sẵn productions - cáp sản xuất chương trình hoặc chương trình gửi giám thị phó cho chương trình giảng dạy và
hướng dẫn hoặc các designee(s) và được chấp thuận có thể được ghi âm sẵn và chỉnh sửa cho sau này cablecast.
c. chương trình Replay - ghi âm sẵn chương trình có thể được replayed trên các kênh cáp vào các thời điểm khác nhau.
d. mất huyện bulletin board - nguồn thông tin cho huyện bulletin board, chủ yếu là các trường huyện và các sở. Thông tin
từ các tổ chức phi lợi nhuận hoặc công cộng có thể được bao gồm trong bảng tin nếu được chấp thuận bởi phó giám
cho chương trình giảng dạy và hướng dẫn hoặc các designee(s).

5.

Chương trình ưu tiên và lập kế hoạch
a. lựa chọn và lập lịch trình của tất cả các lập trình trên các kênh cáp sẽ là trách nhiệm của Coordinator(s) video lớp. Bất
kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc về lập trình sẽ được chuyển trực tiếp đến các giám thị phó cho chương trình giảng dạy
và hướng dẫn hoặc designee(s) để xác định cuối cùng.
b. nếu nó được xác định bởi các Coordinator(s) của các lớp học video chương trình nào không tuân thủ chính sách huyện,
bên gửi sẽ được đưa ra cơ hội để sửa đổi chương trình để xóa một phần khó chịu để thực hiện theo các thủ tục. Nếu các
bên trình lựa chọn không để làm như vậy, ông/bà có thể làm một trong các cách sau:
1.) Rút chương trình; hoặc
2.) Kháng cáo quyết định để phó giám đốc cho chương trình giảng dạy và hướng dẫn hoặc designee(s) để xác định
cuối cùng. Quyết định của Phó Giám đốc của chương trình đào tạo và giảng dạy là cuối cùng.

6.

Sử dụng các nguồn tài nguyên công nghệ của đặc khu
a. nhân viên sử dụng thiết bị công nghệ kênh cáp và lập trình tài nguyên được phù hợp với chính sách tài nguyên công
nghệ được tìm thấy trong phần 3A.26. Nhân viên phải thực hiện các hình thức tìm thấy trong phụ lục 3A(20) trước khi
để sử dụng thiết bị công nghệ kênh cáp.
b. sinh sử dụng học của các cáp kênh công nghệ thiết bị và lập trình nguồn lực phải phù hợp với chính sách tài nguyên
công nghệ được tìm thấy trong phần 5,14. Học sinh phải thực hiện các hình thức tìm thấy trong phụ lục 5(20) trước khi
để sử dụng thiết bị công nghệ kênh cáp.
c. nhân viên hoặc sinh viên cũng phải thực thi cáp kênh công nghệ tài nguyên được chấp nhận sử dụng thủ; nhìn thấy
nhân viên phụ lục 3A(27) hoặc sinh viên phụ lục 5(22), trước khi để sử dụng thiết bị công nghệ kênh cáp.
d. mất sinh viên và nhân viên không được phép không được truy cập vào phòng thu kênh cáp hoặc sử dụng các công nghệ
thiết bị hoặc chương trình tài nguyên mà không có sự giám sát và/hoặc cho phép từ các Coordinator(s) của các lớp học
video hoặc một nhân viên thẩm quyền quận.
e. học sinh và nhân viên bằng cách sử dụng công nghệ thiết bị hay lập trình tài nguyên hoặc tắt trường căn cứ, cả trong
hay ngoài nước giờ học, phải làm như vậy phù hợp với các mục tiêu đặt ra trong chính sách này.

7.

Sử dụng bị cấm
a. kênh cáp không phát sóng chương trình khuyến khích bất kỳ hành vi trái pháp luật cho dù hành vi như vậy là ở sự vi
phạm của dân sự hoặc hình sự luật và quy định hoặc vi phạm các chính sách huyện.
b. sinh kênh cáp sẽ không phát sóng chương trình có chứa nhơ bẩn, thô tục, khiêu dâm hoặc nội dung hoặc lập trình mà
ủng hộ bạo lực hoặc phân biệt đối xử đối với những người khác được xác định bởi đội ngũ nhân viên được ủy quyền
quận.
c. kênh cáp sẽ không phát sóng chương trình mà chủ trương thay mặt hoặc phản đối một biện pháp bỏ phiếu hoặc một
ứng cử viên chính trị, ngoại trừ này sẽ ngăn cản trình bày thực tế của các tài liệu chính thức của lá phiếu hoặc lập hợp
lý cân bằng cáp kênh sản xuất trình mà cung cấp cơ hội cho tất cả các ứng cử viên cho một vị trí cụ thể nhiệm hoặc cho
những người ủng hộ của tất cả các mặt của một vấn đề xuất hiện.
d. mất kênh cáp sẽ không phát sóng chương trình mà chủ trương thay mặt hoặc phản đối bất kỳ biện pháp được đề xuất
hoặc ngăn dưới xem xét của Ban Giáo dục, ngoại trừ này sẽ cản thực tế trình bày thông tin bắt nguồn từ chương trình
nghị sự đồng giáo dục hoặc ghi chú chụp tại cuộc họp của mình, hoặc lập trình kênh sản xuất cáp liên quan đến các
biện pháp, do đó, miễn là thông tin cơ bản đầy đủ và có liên quan trên mặt khác nhau của một biện pháp được trình
bày.
e. kênh cáp không phát sóng chương trình có chứa bất kỳ tài liệu quảng cáo cho sản phẩm thương mại hoặc dịch vụ được
trình bày cho mục đích của việc thúc đẩy của quỹ hoặc những thứ khác của giá trị, ngoại trừ điều này không ngăn các
kênh cáp tìm kiếm nhà tài trợ để bù đắp chi phí sản xuất chương trình của nó. Tài trợ như vậy sẽ được công nhận cả
trước và sau khi chương trình được phát sóng. Nó sẽ là trách nhiệm của Phó Giám đốc cho chương trình giảng dạy và
hướng dẫn hoặc designee(s) để mua nhà tài trợ và cho biết cá nhân có quyền từ chối nhà tài trợ tiềm năng.
f. kênh cáp được chỉ định không phát sóng bất kỳ lập trình đó khuyến khích rượu, thuốc lá, hoặc sử dụng ma túy bất hợp
pháp, hoặc tham gia vào các hoạt động nguy hiểm vốn đã không được phép.
g. kênh cáp được chỉ định không phát sóng bất kỳ lập trình có chứa phỉ báng, vu khống, cuộc xâm lược của riêng tư, vi
phạm thương hiệu hay bản quyền hay mà có thể vi phạm bất kỳ địa phương, tiểu bang hoặc pháp luật liên bang, trong
đó quy định FCC.
h. kênh cáp được chỉ định không phát sóng bất kỳ lập trình mà nếu không không tuân chính sách huyện.

8.

Vi phạm thủ tục
a. kỷ luật thủ tục cho nhân viên: bất kỳ nhân viên hàng không tuân thủ tục kênh cáp giáo dục hoặc chính sách tài nguyên
công nghệ có thể gặp phải hành động kỷ luật của huyện. Huyện có quyền kỷ luật noncompliant nhân viên trong cách cư
xử sau đây:
1.) Chấm dứt của nhân viên truy cập vào kênh cáp định lập trình và nguồn tài nguyên công nghệ; và/hoặc bồi
thường
2.) Đình chỉ của nhân viên; và/hoặc bồi thường
3.) Chấm dứt của nhân viên; và/hoặc bồi thường
b. sinh kỷ luật thủ tục cho học sinh: bất cứ học sinh tìm thấy không tuân thủ tục sử dụng chấp nhận được hoặc chính sách
tài nguyên công nghệ có thể gặp phải hành động kỷ luật của huyện. Huyện có quyền kỷ luật học sinh noncompliant
trong phương thức sau đây:
1.) Chấm dứt quyền truy cập của học sinh để lập trình kênh cáp được chỉ định và nguồn tài nguyên công nghệ;
và/hoặc bồi thường
2.) Đình chỉ học sinh; và/hoặc bồi thường Trục xuất
3.) của học sinh; và/hoặc bồi thường
c. trách nhiệm dân sự: không tuân thủ nhân viên và học sinh có thể chịu trách nhiệm về bồi thường cho huyện cho bất kỳ
thiệt hại cho thiết kế công nghệ kênh cáp nguồn tài nguyên thiết bị và lập trình hoặc bất kỳ yêu cầu bồi thường khác
cho thiệt hại do nói vi phạm chính sách của quận.
d. mất trách nhiệm hình sự: không tuân thủ nhân viên và học sinh có thể được giới thiệu đến chính quyền địa phương, tiểu
bang hoặc liên bang nên huyện cho là vi phạm của họ không tuân thủ luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.

9.

Sinh viên quyền riêng tư
Sự chấp thuận sẽ được thu được từ các phụ huynh/giám hộ hoặc sinh viên 18 tuổi trở lên trước khi cố ý phát sóng của học
sinh âm thanh hoặc video hình ảnh trên các kênh cáp được chỉ định. Bởi thực hiện hình cáp truy cập đồng ý thức; Xem phụ
lục 5(23), học sinh relinquishes tất cả các tuyên bố tiền tệ hoặc tiền nhuận bút khi huyện hoặc truyền hình cáp địa phương.

10. Quyền sở hữu của các chương trình
Bất kỳ tài liệu được phát triển hoặc mà sử dụng bất kỳ tài nguyên quận trong phát triển của họ trở thành tài sản của huyện và
không phải là tài sản của bất kỳ những người đóng góp cá nhân cho các lập trình, cá nhân đặc trưng trong đó.
11. Mua băng video
Bởi vì tất cả các cáp truy nhập chương trình là tài sản của huyện, bản sao của videotaped các chương trình có thể được thực
hiện có sẵn để mua hàng của công chúng nói chung. Giá của các băng video sẽ được thành lập bởi phó giám đốc của chương
trình giảng dạy và hướng dẫn hoặc các designee(s). Tất cả tiền thu được từ mua hàng đầu tiên sẽ được sử dụng để bù đắp các
chi phí sản xuất của băng video riêng của mình và sau đó được áp dụng để sản xuất và chi phí điều hành liên quan đến các
kênh cáp được chỉ định. Không có sinh viên, nhân viên hoặc các cá nhân có thể nhận được bất kỳ tiền thu được từ việc bán
băng video cho biết.

Blue Springs School District
Sinh viên tài nguyên công nghệ kênh giáo dục chấp nhận được sử dụng thủ tục mẫu
Phụ lục 5(22)
Tôi đã xem xét và hoàn toàn hiểu nội dung của giáo dục thủ tục kênh truyền hình cáp. Tôi hiểu và chấp nhận tất cả các điều kiện,
giới hạn, quy định, và yêu cầu đặc trưng trong thủ tục. Tôi hiểu rằng truy nhập tài nguyên công nghệ huyện là một đặc quyền có
thể được rút ra bất cứ lúc nào, nên tôi vi phạm bất kỳ khía cạnh của thủ tục. Bởi thực hiện dưới đây, tôi bằng văn bản này xác
nhận đọc và hiểu biết về các thủ tục và chấp nhận tất cả trách nhiệm liên quan đến truy nhập tài nguyên công nghệ huyện.

_________________________________
Ngày tháng

__________________________________
Học sinh (in)
__________________________________
Chữ ký sinh viên

