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Tầm Nhìm Giảng Dạy và Học Tập Tại Các Trường Davenport
Học Khu Trường Davenport là một nơi mà kỹ năng học vấn kỹ thuật được gắn vào lớp học và
nơi sự đổi mới, sáng tạo và hợp tác là điều được thục hiện trước hết. Chúng tôi là một học
khu lãnh đạo tương lai các học tập kỹ thuật sáng tạo.

Phần Một: Sử Dụng Máy Tính và Quy Tắc dành cho Học Sinh
Quyền Sở Hữu và Máy Móc Được Cung Cấp
● Một máy tính Chromebook và bao đựng an toàn cho Người Mượn và máy nằm trong
tình trạng làm việc tốt. Trách nhiệm của Người Mượn phải chăm sóc máy và đảm bảo
máy luôn được giữ gìn trong một môi trường an toàn.
● Dụng cụ này, và trong suốt thời gian còn lại, là tài sản của Trường Cộng Đồng
Davenport, IA và được cho học sinh mượn chỉ cho mục đích giáo dục trong năm học
thôi. Dụng cụ này phải được trả lại cho nhà trường nếu học sinh chuyển ra khỏi Trường
Cộng Đồng Davenport hoặc trước khi kết thúc năm học.
● Người Mượn nhận biết và đồng ý rằng việc Mượn sử dụng Tài Sản của Học Khu là một
đặc ân và Người Mượn thỏa thuận các điều khoản, Người Mượn thừa nhận trách nhiệm
bảo vệ và che chở Tài Sản của Học Khu và sẽ trả lại dụng cụ trong cùng một tình trạng
tốt và sẽ sửa chữa theo yêu cầu của Trường Cộng Đồng Davenport.
Giáo Dục Học Sinh Trong Việc Sử Dụng Công Nghệ An Toàn và Phù Hợp
● Học sinh sẽ nhận hướng dẫn cách sử dụng công nghệ an toàn, đúng luân lý trước khi
được phát hành dụng cụ. Điều quan trọng là sinh viên phải nhận thức được việc sử
dụng an toàn và phù hợp của công nghệ là để bảo vệ chính họ, và để đảm bảo sự an
toàn cho người khác.
● Các chủ đề trong các buổi học tập sẽ bao gồm thông tin về sự đe dọa trên mạng, an toàn
trên mạng bao gồm sử dụng các chương trình giao tiếp xã hội trên mạng, vi phạm bản
quyền và sử dụng dụng cụ không đúng tư cách. Học sinh cũng sẽ học cách ứng phó với
các tình huống không phù hợp hoặc không an toàn có thể phát xuất.
Hư Hại Máy Tính
● Nếu một máy thiết bị bị hư hỏng, nhà trường cần phải được thông báo ngay lập tức.
Các khoản tiền phạt được dựa trên quy mô "Chương trình Hợp Tác Thông Tin Mất
Dụng Cụ " bên dưới.
● DCSD bảo trữ quyền tính lệ phí cho học sinh và Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp giá
tiền toàn bộ phí để sửa chữa hoặc thay thế máy mới khi có thiệt hại xảy ra do hành vi
cố ý hoặc cẩu thả được xác định bởi ban quản lý DCSD. Các trường hợp sơ suất bao
gồm, nhưng không giới hạn:
a. Bỏ rơi dụng cụ và không khóa cất dụng cụ. Điều này bao gồm hư hại hoặc
mất máy do sự thiếu chăm coi hay không khóa cất máy khi ở trong trường.
b. Cho người khác mượn máy tính ngoài phụ huynh/ hay giám hộ của mình.
c. Sử dụng máy tính một cách bất an toàn.
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● Một học sinh có máy tính đang được sửa chữa sẽ có quyền truy cập một máy khác cho
mượn tạm thời trong hầu hết trường hợp. Các máy tính này sẽ được sử dụng trong thời
gian sửa chữa. Nếu máy tính bị hư hại vì cố ý, học sinh sẽ không được mang máy tính
cho mượn tạm thời về nhà.
● Nếu đồ sạc điện của máy bị hư hỏng hoặc mất, học sinh có trách nhiệm thay thế nó bằng
hiệu đó.
● Nếu học sinh rời học khu và không trả lại máy tính và bao bọc, DCSD sẽ cố gắng thu
hồi máy tính và bao bọc một cách hợp lý. Nếu những nỗ lực này không thành công,
DCSD sẽ xử lý nó như máy bị đánh cắp và sẽ thông báo cho các cơ quan chức năng.
Hợp Tác Bồi Thường Thiệt Hại
● Trong trường hợp thiệt hại cho máy tính không được bao gồm trong bảo hiểm và nằm
trong vòng kiểm soát của học sinh, học sinh và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp sẽ
bị tính tiền phạt theo thang điểm sau:
Biến Cố Một

Đến $100.00

Biến Cố Hai

Đến $150.00

Biến Cố Ba hay Hơn Nữa

Đến *$200.00

* Giá thay thế
● Thang điểm này thay đổi mỗi năm.
● Ban quản lý có quyền xóa bỏ các lệ phí nếu nguyên nhân gây ra thiệt hại được đánh giá
là ngoài tầm kiểm soát của học sinh và được xem như là một tai nạn.
● Làm thất lạc máy tính hay máy tính bị đánh cắp sẽ phải bồi thường với giá toàn bộ.
Sử Dụng Máy Tính Tại Trường
● Học sinh sẽ được yêu cầu đem máy tính của họ đến lớp học mỗi ngày, trừ khi
giáo viên trong ngày hôm đó bảo khác.
● Khi máy tính không được sử dụng trong lớp học, phải đóng máy hoặc đóng tạm thời
hoặc cất trong bọc mang theo (theo sự xác định của giáo viên).
Học Sinh Truy Cập Internet
● Trong trường, học sinh sẽ truy cập internet qua mạng lưới của trường.
● Không có kỳ vọng hợp lý nào về sự bảo mật khi sử dụng máy tính của DCSD, mạng
lưới, hoặc công nghệ kỹ thuật. Cuối cùng máy tính này là tài sản của DCSD và
DCSD có quyền xác định những gì là thích hợp và lục xét máy tính nếu cần thiết bất cứ
lúc nào.
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● Phần mềm hệ thống lọc của DCSD cho phép DCSD chận các trang web không thích
hợp cho học sinh xem dù học sinh đang truy cập trang web qua mạng lưới không dây
của DCSD hay kết nối với internet tại các địa điểm khác.
● Học sinh nào truy cập vào các trang web không phù hợp, hoặc truy cập các trang web
không liên quan đến lớp học trong ngày học, sẽ bị xử lý theo kỷ luật.
● Khi không ở trường, học sinh có thể truy cập vào internet nếu họ có thể truy cập internet
nơi có sẵn cho họ. DCSD sẽ không cung cấp Internet cho học sinh. Để truy cập vào
internet khi không ở trong trường, học sinh phải có tên dùng và mật khẩu cụ thể cho
phép dùng. Đăng nhập này cần thiết để thông qua hệ thống lọc trang web của Học Khu.
Việc lọc phải cần thực hiện theo sự yêu cầu của luật Liên Bang CIPA. Dưới đây bạn sẽ
tìm thấy những thông tin Đăng Nhập cần thiết cho học sinh được quyền truy cập
internet đề cập trên.
○ Tên Người Dùng – student
○ Mật Khẩu – read4life
CHÚ Ý: Học Khu Trường Cộng Đồng Davenport tiếp tục phát triển và cung cấp chương
trình đào tạo “Công Dân Kỹ Thuật” nơi học sinh được giáo dục về hành vi được chấp thuận
sử dụng online.
Mang Máy Thiết Bị Vào Trường
● Bắt buộc học sinh phải mang theo máy thiết bị của họ và sạc điện máy tại trường mỗi
ngày cho việc học tập. Giáo viên sẽ thiết kế các bài học kỹ thuật đòi hỏi học sinh phải
có máy thiết bị trong lớp và sạc điện đầy đủ.
● Máy thiết bị phải luôn luôn được lưu giữ trong bao bọc đựng trong suốt thời gian khi
không sử dụng.
● Một học sinh vô tình bỏ quên máy ở nhà sẽ được phép truy cập một trong số máy tính
cho mượn hạn chế. Máy tính chromebook cho mượn sẽ không được phép mang về nhà.
Học sinh phải xin phép một giáo viên/người giám sát để lấy giấy phép để đến IMC.
Sạc Điện Máy Thiết Bị
● Học sinh có trách nhiệm sạc điện máy thiết bị của họ mỗi ngày khi đến trường.
● Học sinh nên thiết lập một thói quen ở nhà để sạc điện máy thiết bị qua đêm.
● Học sinh có trách nhiệm duy trì dây sạc điện và mang theo đến trường mỗi ngày. Phụ
huynh / người giám hộ hợp pháp sẽ thay thế dây cấm điện khi bị thất lạc hoặc bị hư
hỏng.
Mang Máy Thiết Bị Từ Nhà
● Học sinh không được phép mang máy mạng tính hay máy tính bảng của mình từ
nhà để truy cập qua hệ thống mạng của Học Khu Trường Davenport (DCSD). Các
máy thiết bị được phát hành tại Học Khu Trường Davenport đều được cung cấp
với các chương trình và các cấu trúc cơ bản giống nhau.

4

DCSD 1:1 Handbook

Nút Tai/Tai Nghes
● Việc sử dụng nút tai hay tai nghe với máy thiết bị trong lớp hay trong giờ học phải tùy
theo sự đồng ý của giáo viên/giám sát.
● Học Khu Trường Cộng Đồng Davenport (DCSD) sẽ không cung cấp Nút Tai/Tai nghe.
Vấn Đề Pháp Lý và Quyền Tài Phán
● Máy tính Chromebook được phát hành bởi DCSD sẽ là tài sản của DCSD trong mọi thời
điểm. Bởi vì DCSD có quyền sở hữu các máy thiết bị và vận hành máy móc và phần
mềm nằm trong tài nguyên hệ thống, trường bắt buộc phải thực hiện các bước để đảm
bảo tất cả các máy thiết bị và phương tiện được sử dụng một cách hợp pháp. Bất kỳ việc
sử dụng trái phép tài nguyên mạng nào đều bị cấm đoán. Tất cả các nội dung được tạo
ra, gửi đi hoặc tải xuống được sử dụng bất kỳ một phần nào của tài nguyên hệ thống
mạng của DCSD đều phải tuân theo quy định của chính sách này. DCSD giám sát hệ
thống mạng và có thể điều tra các sự kiện điện tử ngay cả khi nó xảy ra sau giờ học hoặc
ngoài trường học. DCSD có quyền, nếu cần thiết, và theo sự tế nhị của họ, truy cập từ
xa, mở ra, kiểm tra, và / hoặc xóa các tập tin điện tử vi phạm chính sách huyện này hoặc
bất kỳ chính sách nào khác của Học Khu.
Quyền Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp Khước Từ Truy Cập Máy Tính 24/7
● Phụ Huynh/Giám Hộ có quyền từ chối không cho con họ truy cập máy thiết bị 24/7 bằng
văn bản gửi đến văn phòng chính của trường. Đơn từ khước truy cập máy tính sẽ được
lưu trữ trong hồ sơ. Học sinh vẫn phải truy cập Máy Tính tại trường, nhưng không được
phép mang máy tính ra khỏi trường. Một địa điểm đươc cung cấp cho việc lưu trữ và sạc
điện máy tính tại trường. Sự quyết định từ khước truy cập Máy tính 24/7 hay tham gia
truy cập Máy tính 24/7 có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trong năm.

Phần Hai: Nhắc Nhở Cách Chăm Sóc Máy Thiết Bị
Chăm Sóc Chung Chung
● Không được có thức ăn hay thức uống gần máy Chromebook.
● Không được bốc lên hay cầm máy Chromebook bằng màn hình. Màn hình có thể nứt
nếu rờ chạm một cách mạnh mẽ với một một món vật gì đó. Điều này bao gồm ngón
tay, bút mực, bút chì, hay một món đồ gì khác.
● Không được đặc máy Chromebook trên mặt không bằng phẳng vì có thể gây tai nạn
rớt xuống.
● Trong khi bao bọc máy Chromebook rất vững vàng, làm rớt máy từ trên cao xuống vẫn
làm hư máy Chromebook. Tránh đặc hay làm rớt đồ nặng trên máy Chromebook hay
ngay cả khi để đồ nặng trên bàn phím của máy Chromebook.
● Không được để máy Chromebook gần chổ quá nóng hay quá lạnh. Phải báo cáo đến
trường ngay lập tức khi máy bị hư hại, thất lạc hay bị đánh cấp.
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Giữ Gìn Máy Chromebook Sạch Sẽ
● Không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào có chứa chất cồn, nước đái quỷ, hoặc chất tảy mạnh
khác để làm sạch máy Chromebook.
● Không được xịt hoặc lau máy Chromebook với bất kỳ loại nước Windex / nước tảy
dùng trong nhà / nước và / hoặc giẻ lau / khăn lau.
● Lau sạch bàn phím máy Chromebook và màn hình bằng vải mềm ẩm ẩm. Đảm bảo áp
dụng sức lau đều đặng vào giẻ lau nhưng không quá sức để gây thiệt hại cho màn hình.
Lặp lại các bước này để lau chùi vỏ bên ngoài và bàn phím của máy Chromebook.
Gìn Giữ Máy Thiết Bị An Toàn
● Bao đựng và máy thiết bị cùng với các dụng cụ khác, phải được lưu trữ trong một nơi an
toàn (tủ thay đồ ở trường, khi khóa, được coi là một nơi an toàn). Các thiết bị không
được đặc trên sàn nhà, nơi nó có thể bị dẫm lên, hoặc nằm trong tầm với của trẻ nhỏ
hoặc thú vật nuôi. Máy thiết bị không được bỏ trong xe hoặc bất cứ nơi nào có thể bị
phô trương với nhiệt độ khắc nghiệt.
● Máy thiết bị trong bao đựng bỏ trong lớp học không có người coi ngó hoặc các khu vực
khác được coi là "không có giám sát" và sẽ bị tịch thu bởi giáo viên hoặc nhân viên
trường như một hình thức chống trộm cấp. Nếu bị tịch thu một lần thứ hai học sinh có
thể phải có phụ huynh/người giám hộ hợp pháp đến trường cho một cuộc họp để xem
xét lại trách nhiệm cần thiết để được giữ máy thiết bị.
● Nếu thuộc vào một đội thể thao, máy thiết bị không bao giờ được bỏ lại trong phòng
tập thể dục, trong tủ thay đồ, ngoài sân chơi, hoặc tại các khu vực khác, nơi máy tính
có thể bị hư hỏng hoặc bị đánh cấp.
● Tránh để máy thiết bị trong xe hơi ngoài trừ trong cốp xe khóa. Cốp xe hơi khóa được
coi là một nơi lưu trữ có thể chấp nhận được miễn là không quá nóng hoặc quá lạnh.
Thiết Lập Máy Tính Làm Sở Hữu Hóa
● Máy Chromebook, bao đựng, và dây sạc điện được phát hành cho học sinh nhưng vẫn là
tài sản của Học Khu. Vì vậy, máy vẫn cần thiết được giữ nguyên không trang trí, vẽ bậy,
dán nhản, hoặc bất kỳ gạch dấu vĩnh viễn nào. Nếu học sinh muốn thêm một cái gì đó để
phân biệt máy thiết bị được phát hành khác với mọi người, học sinh có thể bỏ thông tin
về chính mình trên một tấm thẻ để bên trong bao đựng.
Bao Đựng Máy Thiết Bị
● Mỗi sinh viên sẽ được cấp một bao đựng bảo vệ máy Chromebook của mình mà cần phải
sử dụng bất cứ khi nào máy tính được di chuyển hay khi không dùng máy.
● Mặc dù các bao đựng được làm rất chắc để giúp bảo vệ máy Chromebook, nó
không đảm bảo ngăn chặn thiệt hại. Học sinh vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc và
bảo vệ máy thiết bị của mình.
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Di Chuyển Máy Thiết Bị
● Luôn luôn di chuyển máy Chromebook trong bao đựng do DCSD cung cấp một cách
cẩn thận. Không bao giờ nhấc máy Chromebook bằng màn hình. Không bao giờ
mang máy Chromebook với màn hình mở.
Các Vấn Đề với Máy Thiết Bị
● Nếu học sinh có vấn đề với máy thiết bị của mình, xin vui lòng mang máy thiết bị đến
giáo viên của em để xem họ có thể giúp đở. Nếu giáo viên không thể giúp được, thì sau
đó họ sẽ chuyển em đến IMC (Thư viện) để kiểm tra với Giáo viên-Quản lý Thư viện.
Giáo viên-Quản lý Thư viện sau đó sẽ xem xét vấn đề này có thể sửa được tại nơi đó
hoặc xác định cần phải đi đến văn phòng Học Khu LIS để sửa.
Tắt Máy thiết Bị
● Tắt máy Chromebook rất là quan trọng để duy trì thời hạn pin để dùng trong suốt ngày
học. Đơn giản đóng nắp máy Chromebook sẽ không tắt máy đúng cách. Để tắt máy,
trước hết học sinh sẽ cần phải đăng xuất (ra khỏi) máy Chromebook và sau đó dấu hiệu
“Shutdown” sẽ xuất hiện ở phía dưới bên trái của màn hình. Học sinh cần phải chờ cho
đến khi màn hình chuyển sang màu đen trước khi đóng máy thiết bi.
Đóng Máy Thiết Bị
● Đóng máy Chromebook cần phải thực hiện một cách cẩn thận. Sau khi máy được tắt
hoàn toàn, từ từ và nhẹ nhàng đóng nắp bằng cả hai tay. Đừng đóng sầm nắp đóng. Khi
đóng máy tính phải coi xét không có gì nằm trong máy.

Phần Ba: Thỏa Thuận Kỹ Thuật
Thỏa Thuận Sử Dụng Hợp Lý Internet
Hệ Thống Mạng Học Khu Trường Cộng Đồng Davenport - Điều Khoản và Điều Kiện
Công nghệ kỹ thuật là một phần quan trọng của chương trình giáo dục học khu và sử dụng hệ
thống máy tính và internet hợp lý và công bằng sẽ cho phép nhân viên và học sinh truy cập tài
nguyên không có sẵn qua các phương tiện truyền thống khác. Truy cập Internet được điều phối
thông qua hệ thống mạng lưới rộng của Trường Cộng Đồng Davenport và Mississippi Bend
AEA 9 truy cập vào Internet. Để đảm bảo hoạt động thông suốt của mạng, người sử dụng phải
tuân theo nguyên tắc thành lập liên quan đến hành vi thích hợp và hiệu quả, được chấp thuận, sử
dụng đúng luân lý và pháp lý. Nhân viên và học sinh sẽ được hướng dẫn về việc sử dụng thích
hợp của Internet trước khi được phép truy cập thông qua phòng ốc trường học. Nhân viên và học
sinh phải ký vào mẫu hàng năm xác nhận họ đã đọc và hiểu Thỏa Thuận Sử Dụng Hợp Lý
Internet.
Sử Dụng Hợp Lý: Việc sử dụng hệ thống mạng và internet – bao gồm việc sử dụng e-mail,
nói chuyện (chat), hay nhắn tin máy móc – phải thuộc về hổ trợ về giáo dục và sưu tầm và
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đồng ý với CSIP của Học Khu, nhầm mục đích giáo dục, và quy tắc và điều kiện của sự thỏa
thuận này. Sử dụng mạng lưới các tổ chức khác hoặc các nguồn tài nguyên mạng tính phải
tuân theo các quy tắc thích hợp với các mạng lưới ấy. Mọi truyền đạt vi phạm quy định nào
của Học Khu, của tiểu bang, hay của Hoa Kỳ đều bị cấm đoán. Những truyền đạt này bao gồm,
nhưng không giới hạn với các tài liệu có bản quyền, tài liệu đe dọa hoặc tài liệu không đứng
đắn hoặc các tài liệu được bảo vệ bởi luật trao đổi mật. Sử dụng cho các hoạt động thương mại
hoặc vận động chính trị đều bị cấm đoán.
Đặc Quyền: Việc sử dụng các hệ thống máy tính của Học Khu và Internet là một đặc ân, không
phải là quyền hạn, và sử dụng không phù hợp có thể đưa đến hủy bỏ đặc quyền đó và có thể có
thêm các biện pháp khác.
Nghi Thức Mạng Lưới : (Nghi Thức Mạng Lưới) - Bạn phải tuân theo các quy tắc được chấp
nhận chung cho nghi thức mạng lưới. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều
sau đây:
Ngôn Ngữ - Không dùng ngôn ngữ lạm dụng trong các tin nhắn cho người khác. Sử
dụng ngôn ngữ thích hợp. Không chửi thề, không dùng chữ tục hoặc bất kỳ ngôn ngữ
nào không phù hợp.
Bảo Mật - Lưu ý: Thư điện tử (e-mail) không bảo đảm được tư nhân. Tin nhắn liên
quan đến hoặc hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp có thể được báo cáo cho các cơ quan
chức năng. Các hoạt động bất hợp pháp đều bị cấm. Điều này bao gồm, nhưng không
giới hạn, các mối đe dọa, sự quấy rối, rình rập và gian lận.
Gián Đoạn - Sử dụng mạng lưới trong một cách mà bạn làm gián đoạn hoặc hạn chế việc
sử dụng mạng của người khác đều bị cấm. Điều này bao gồm phân phối các câu chuyện
đùa; danh sách, thư dây chuyền và sử dụng trái phép khác của hệ thống. Chỉ lên hệ thống
mạng đủ thời giờ để lấy thông tin cần thiết, sau đó ra khỏi hệ thống.
Sở Hữu Cá Nhân: Giả sử rằng tất cả các thông tin liên lạc và các thông tin truy cập qua mạng là
tài sản cá nhân. Hãy tín dụng tất cả các nguồn và tôn trọng tất cả các luật về bản văn.
Không Có Sự Bảo Đảm. Khu Học Trường Cộng Đồng Davenport Không bảo đảm cho bất kỳ việc
gì, dù nói ra hay ngụ ý, cho các thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp qua mạng lưới. Học Khu sẽ
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gì. Điều này có thể bao gồm mất dữ liệu hoặc gián
đoạn dịch vụ. Trong khi Học Khu duy trì một hệ thống lọc Internet để hạn chế truy cập vào các
trang web không phù hợp - bao gồm cả những hình ảnh mô tả thiếu đứng đắn, khiêu dâm, hoặc có
hại cho trẻ vị thành niên - không có hệ thống lọc nào hoàn hảo. Cuối cùng, người sử dụng mạng
phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.
Bảo Vệ An Ninh. Bảo vệ an ninh cho mọi hệ thống máy tính là điều quan trọng trước nhất, rất đặc
biệt khi hệ thống được sử dụng bởi nhiều người. Không được sử dụng tài khoản cá nhân nào khác
khi không có sự cho phép bằng văn bản của người đó. Cố ý truy cập mạng dưới danh nghĩa của
người khác ngoài tên dùng Userid được phát hành cho chính mình có thể đưa đến sự hủy bỏ đặc
quyền sử dụng. Bất kỳ người sử dụng nào được xác định là một nguy cơ bảo mật có thể bị từ chối
quyền truy cập vào tài nguyên máy tính của học khu.
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Phá hoại. Phá hoại sẽ đưa đến việc hủy bỏ đặc quyền. Phá hoại được định nghĩa là bất kỳ nỗ
lực độc hại gây tổn hại hoặc phá hủy phần cứng, phần mềm hoặc dữ liệu của người dùng
khác, hoặc bất kỳ của các cơ quan được liệt kê ở trên hoặc các hệ thống mạng lưới khác. Điều
này bao gồm, nhưng không giới hạn, tải lên hoặc tạo ra các virus máy tính hoặc các phương
pháp vi phạm an ninh.
Bảo vệ An toàn. Không tiết lộ địa chỉ (nhà) hoặc số điện thoại cá nhân hay của các học sinh
khác hay của đồng nghiệp.
Tài Liệu Tham Khảo. Luật Bảo Vệ Trẻ Em trên Internet, 47 U.S.C §254 (h). Số Mã Iowa §
279,8 (1995). Chính Sách Hội Đồng Quản Trị 605,06 Internet: Sử Dụng Thích Hợp (sửa đổi
5/28/02; Chính Sách Hội Đồng QuảnT trị 101,01 Quan Hệ Ban-Cộng Đồng; 101,02 Phổ Biến
Thông Tin; 103,02 Sử Dụng Hệ Thống Ban Giao Học Khu; 504,6 Quyền và Trách Nhiệm
Phụ Huynh và Học Sinh; 501,13 Hồ Sơ Hiện Diện; 604,11 Chuyên Viên và Chương Trình
Giảng Dạy Thư Viện; 605,13 Công nghệ và Tài liệu Giảng dạy # 6797 Tháng Tám 2002

●
●

●
●

HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG INTERNET HỢP LÝ
Đơn Xác Nhận của Học Sinh
Tôi đã đọc Hợp Đồng Sử Dụng Internet Hơp Lý, và hiểu được và sẽ tuân theo các điều
khoản và điều kiện của hợp đồng.
Tôi cũng hiểu rằng bất kỳ vi phạm nào đến các quy định này là không thể được chấp
nhận và có thể khiến tạo thành tội hình sự. Nếu tôi vi phạm điều gì, đặc quyền truy cập
hệ thống mạng sẽ bị hủy bỏ, và kỷ luật trường và / hoặc các biện pháp pháp lý thích
hợp sẽ được thực hiện.
Tôi hiểu rằng việc truy cập này được thiết kế cho mục đích giáo dục.
Tôi hiểu rằng Học Khu Trường Cộng Đồng Davenport có thực hành các biện pháp phòng
ngừa hạn chế quyền truy cập vào các tài liệu không phù hợp. Tuy nhiên, tôi cũng nhận
thức được Học Khu không thể hạn chế truy cập vào tất cả các tài liệu không phù hợp, và
tôi sẽ không bắt Học Khu Trường chịu trách nhiệm với tài liệu nằm trong mạng lưới.

(Chữ ký Học sinh)
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Hợp Đồng Mượn Máy Tính Chromebook

Hợp Đồng Mượn Máy Tính Chromebook của DCSD
Tên Học Sinh/Người Mượn ________________________________________ Lớp: ______
Một máy tính Chromebook và bao đựng an toàn được cho mượn và nằm trong tình trạng làm việc
tốt. Người mượn máy phải có trách nhiệm chăm sóc máy và bảo đảm máy được giữ gìn trong tình
trạng tốt và sử dụng máy trong môi trường học tập an toàn.
Máy tính này sẽ luôn luôn là tài sản của Trường Cộng Đồng Davenport, IA và là để cho học sinh
mượn cho mục đích giáo dục dành cho năm học. Máy tính này phải được trả lại cho nhà trường
nếu học sinh rời khỏi Trường Cộng Đồng Davenport hoặc trước khi năm học kết thúc.
Người vay mượn máy tính này công nhận và đồng ý rằng việc sử dụng tài sản của Học Khu Trường
là một đặc ân và tuân theo điều luật thỏa thuận vay mượn, người vay mượn phải nhận trách nhiệm
bảo vệ tài sản của Học Khu Trường và sẽ trả lại máy tính này trong tình trạng tốt như trước và sẽ
sửa chữa dụng cụ khi có sự yêu cầu của Trường Cộng Đồng Davenport
Tôi đồng ý mượn dụng cụ kê liệt trong tờ đơn này bao gồm lời cam kết của học sinh và phụ huynh
trong việc sử dụng máy tính Chromebook tại nhà và chính sách sử dụng máy móc kỷ thuật được
chấp thuận bởi DSCD.
___________________________________________________________________________
Chữ ký Học sinh
Ngày

___________________________________________________________________________
Chữ ký Phụ huynh
Ngày
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Cam Kết Mượn Máy Tính Chromebook của Học Sinh và Phụ Huynh

Cam Kết Thỏa Thuận Mượn Máy Chromebook
Phụ Huynh
● Tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa hoặc thay thế
do thiệt hại xảy đến máy tính Chromebook phát hành cho con tôi.
● Tôi sẽ bảo đảm máy tính Chromebook và đồ phụ tùng được trả lại trường vào hoặc trước
ngày và địa điểm được ấn định, hoặc trước khi tôi rời khỏi Học Khu Trường Cộng Đồng
Davenport.
● Tôi đã đọc và có nhận một bản Hợp Đồng Thỏa Thuận Sử Dụng Hợp Lý
của DCSD về công nghệ kỹ thuật của học khu và việc sử dụng internet.
Học Sinh
● Tôi sẽ luôn luôn biết máy tính Chromebook của tôi nằm ở đâu trong mọi lúc.
● Tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm chăm sóc máy tính Chromebook của tôi bao gồm
việc: Tôi sẽ giữ thức ăn và thức uống cách xa máy tính Chromebook vì chúng có thể
gây hư hại cho máy.
● Tôi sẽ sử dụng máy tính Chromebook cho mục đích học vấn và hiểu rằng máy tính
Chromebook là một dụng cụ giúp tôi làm bài và cho các chương trình học vấn.
Chúng tôi đã đọc tờ Cam Kết Thỏa Thuận Mượn Máy Tính Chromebook và Quy Tắc Sử Dụng
Hợp Lý của DCSD. (Board Policy 605.6).
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Quyền Khước Từ Truy Cập Máy Tính 24/7 của Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp
● Phụ huynh/Giám Hộ Hợp Pháp có quyền khước từ quyền truy cập máy thiết bị 24/7 của
con em mình bằng văn bản gửi đến văn phòng chính của trường. Một đơn viết khước từ
truy cập đó sẽ được giữ trong hồ sơ. Học sinh vẫn có quyền truy cập máy thiết bị khi ở
trong trường, nhưng sẽ không được phép mang máy thiết bị ra khỏi trường. Một địa điểm
sẽ được cung cấp cho việc lưu trữ và sạc điện máy thiết bị tại trường. Quyết định từ chối
quyền truy cập 24/7 hoặc tham gia quyền truy cập 24/7 máy thiết bị có thể được thực hiện
bất cứ lúc nào trong năm. Học sinh có trách nhiệm đặt máy thiết bị vào địa điểm được chỉ
định trước khi rời khỏi trường mổi ngày.
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