
 

Học Khu Ritenour Tóm Tắt Chương Trình 
 

 
Học Khu Ritenour hợp tác với One2One Risk Solutions để cung cấp bảo hiểm cho Sáng kiến 
công nghệ của chúng tôi.  Hãy đăng ký với One2One và mua một gói miễn trừ khi hư hại để 
bảo vệ quý vị khỏi các chi phí để sửa chữa hoặc thay mới máy mà trường học đã cấp cho 
quý vị và giãm thiểu phần trách nhiệm của quý vị khi trả khấu trừ cho mỗi lần máy bị mất. 

 

Bảng Giá - Miễn Trừ khi Hư Hại Ngày Có Hiệu Lực 
Lệ Phí Đăng Ký $ 20 Bảo hiểm có giá trị kéo dài từ ngày mua 

đến cuối năm học
Có Trách Nhiệm Trả Chi Phí Thay Mới hoặc tới lúc học sinh thôi học. 

 

Phần được Bảo Hiểm Phần không được Bảo Hiểm 
 

Hư hại do tai nạn 
Bất kỳ hành vi không trung thực, gian lận, ác ý, 

 

Màn hình bị nứt bể 
 hoặc là hành vi phá hoại 

 
Cháy 

Bất kỳ cách sử dụng nào không phù hợp với 
 

Chạm tia sét 
Các chính sách được chấp nhận bởi Học Khu 

 

Hư hại do nước Hư hại gây thêm ra bởi việc không sử dụng tất 
cả các phương tiện hợp lý để bảo vệ máy sau 
khi nó bị hư hỏng

Điện Tăng Áp Đột Ngột 
 

 Các thiết bị ngoại vi của máy Bất kỳ thiệt hại tới các phần mềm, dữ liệu, tài 
liệu, nhạc, video, ghi âm hoặc các thông tin cá 

Hư hại tới thiết bị cho mượn / thay thế  nhân mà tôi đã cài đặt trong máyị 
 

Bị Mất / Bị trộm cắp * 
*cớ mất phải được báo cáo nộp cho cảnh sát  

Thiết bị biến mất mà không được báo cáo 
cho công lực địa phương biết 

 
 

Tiền Trả Khấu Trừ (Deductible) Hàng Năm 
Trả Hư Hại Do Tai Nạn # 1 $  0 
Trả Hư Hại Do Tai Nạn # 2 $  25 
Trả Hư Hại Do Tai Nạn # 3 $  25 
Bị mất hoặc bị đánh cắp  $  50 

 
Xin ghé thăm www.one2onerisk.com và 

chọn “Enroll my Device” để bắt đầu. 

Các Chi Tiết Trong 
Chương Trình: 

 
Cảm ơn quý vị đã đăng 
ký vàoOne2One Risk 
Solutions! 

 
Nếu có câu hỏi xin vui lòng 
gọi cho quầy trợ giúp của 
chúng tôi tại 314-800-2231. 

 
-The One2One Team 

 
 
 

ww.one2onerisk.com 
 

The leader in education risk management 

http://www.one2onerisk.com/


 
 

 Học khu Ritenour Cách Đăng Ký Máy 
 
 
 
 

Truy cập vào www.one2onerisk.com 
và chọn “Enroll my Device” để bắt đầu. 
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“Enroll My Device” 
trên trang chủ 
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Nếu cần hỗ trợ , xin vui lòng liên hệ với Đội One2One dưới đây: 
Cảm ơn bạn đã đăng ký! 

Luke Furuto Steve Wightman 
Luke_Furuto@ajg.com Steve_Wightman@ajg.com 
314-800-2231 314-800-2294 The leader in education risk management 

http://www.one2onerisk.com/
mailto:Luke_Furuto@ajg.com
mailto:Luke_Furuto@ajg.com


Các Câu Hỏi Thường Gặp 
• Chromebook là gì? 

“Chromebooks là các thiết bị di động được thiết kế đặc biệt cho những người sống trên 
web. Với một bàn phím kích cỡ vừa phải và thoải mái, màn hình lớn và trackpad có thể 
bấm vào được, pin sử dụng được cả ngày , trọng lượng nhẹ và có khả năng kết nối Wi-
Fi, Chromebook là thiết bị lý tưởng để truy cập vào các trang web cho bất cứ lúc nào, 
bất cứ nơi nào . Chúng cung cấp một  kinh nghiệm trực tuyến an toàn hơn, nhanh hơn 
cho những người sống trên web, mà không mất nhiều thời gian, bị gây nhầm lẫn, hoặc 
phải bảo trì ở mức độ cao như yêu cầu của các máy vi tính thông thường. " (Google) 

• Loại phần mềm nào mà Chromebook dùng để chạy? 

"Chromebook chạy hàng triệu ứng dụng dựa trên web, hoặc các ứng dụng web mà mở 
ngay trong trình duyệt. Quý vị có thể truy cập các ứng dụng web bằng cách gõ URL của 

chúng vào thanh địa chỉ hoặc bằng cách cài đặt chúng ngay lập tức từ Chrome Web 
Store".(Google) 

• Học sinh có được tiếp cận với các thiết bị ngoài giờ học không? 

Có. Một lợi ích khác của chương trình là việc học tập với Chromebook có thể tiếp tục 
sau ngày học. Theo dự kiến học sinh sẽ được mang thiết bị này về nhà mỗi ngày trong 

suốt năm học. 

• Học sinh có đòi hỏi phải đem thiết bị này đến trường mỗi ngày không? 

Có. Chúng tôi mong đợi những thiết bị này được đem đến trường mỗi ngày bởi vì 
chúng là những công cụ học tập cơ bản cần thiết cho kinh nghiệm giảng dạy tại Trường 
Trung Học Ritenour. Học sinh sẽ cần sạc thiết bị của họ qua đêm để nó được sạc đầy 

vào đầu ngày 

• Pin xài kéo dài được bao lâu? 

Tuổi thọ pin của Chromebook Acer ít nhất là 9 -10 tiếng sử dụng. Nếu học sinh mang 
đến trường một máy tính sạc đầy, nó sẽ đủ xài cả ngày. 
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• Nếu tôi không thể tham dự buổi gặp mặt giới thiệu cho cha mẹ học sinh 
trong tuần lễ thiết bị được phân phối thì sao?  

Buổi gặp mặt bổ sung khác sẽ được cung cấp cho những học sinh không thể tham dự 
vào bất cứ ngày nào trong tuần của ngày 25 tháng 7. Có thêm một buổi gặp mặt cho 

phụ huynh học sinh đã được thiết lập từ  2 đến 4:30 giờ chiều thứ Hai, ngày 11, tháng 
8.  Những ngày khác và thời gian khác sẽ được thông báo sau tuần thí điểm đầu tiên. 

• Phải tốn chi phí bao nhiêu để có được một cái  Ritenour Chromebook? 

Mỗi học sinh Ritenour High School sẽ được cấp một Chromebook hàng năm miễn phí. 
Chương trình mua bảo hiểm tùy chọn thì luôn có sẵn, và học sinh được khuyến khích 

nên tham gia vào chương trình này (xem Q tiếp theo & A). 

• Chương trình mua bảo hiểm tốn bao nhiêu và nó chịu trả phần nào? 

Một kế hoạch bảo hiểm tùy chọn có sẵn cho các gia đình của trường Trung học 
Ritenour thông qua một công ty gọi là One2One Risk Solutions. Chi phí bảo hiểm tùy 
chọn hàng năm $ 20 cho mỗi học sinh và được trả ngay khi Chromebook được phát 

hành. Phụ huynh cũng có thể đăng ký mua bảo hiểm trên mạng trước khi Chromebook 
được phân phối. Tiền đóng bảo hiểm và trả khấu trừ như sau: 

Giá bao miễn trả thiệt hại hàng năm   
*Chi phí trả để miễn chịu thiệt hại : $20 

 
Tiền Trả Khấu Trừ (Deductible) Hàng Năm 

Thiệt hại do tai nạn lần đầu tiên: $0 
Thiệt hại do tai nạn lần thứ hai: $25 
Thiệt hại do tai nạn lần thứ ba: $25 

Bị mất hoặc bị đánh cắp: $50 

Học Khu Ritenour sẽ yêu cầu gia đìng gởi báo cáo cho cảnh sát trong trường hợp trộm 
cắp. Cán bộ phụ trách tài nguyên của trường sẽ làm việc ban quản trị của Ritenour 

High School để điều tra vụ trộm cắp. Báo cáo gian lận trộm cắp sẽ được chuyển cho 
cảnh sát để truy tố. 
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*Phụ huynh / học sinh sẽ chịu toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị 
đã bị hư hỏng do sử dụng sai ý hoặc bị mất. 

• Tôi phải làm gì nếu quên mật khẩu? 

Đến Bàn hỗ trợ học sinh trong sảnh ăn và bạn sẽ nhận được hướng dẫn làm thế nào 
để thiết lập lại mật khẩu của bạn. Cục Công nghệ sẽ xử lý tất cả các vấn đề mật khẩu. 

Không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn với bất cứ ai! 

• Chúng tôi nên gặp, gọi điện hoặc gởi email cho ai nếu có trục trặc? 

Hãy liên lạc với Bàn hỗ trợ học sinh trong sảnh ăn và giải thích trục trặc của bạn với 
Chromebook. Bàn hỗ trợ học sinh luôn có sẵn để giúp bạn trước khi đi học, trong thời 

gian ăn trưa và sau giờ học cho đến khi 4:00 giờ chiều. Nếu bạn có vấn đề với 
Chromebook của bạn ở nhà, học sinh có thể mang nó đến Bàn hỗ trợ học sinh vào 

ngày học hôm sau. 

• Làm sao Bàn hỗ trợ học sinh sẽ giúp sữa chữa máy vi tính của tôi nếu họ 
không biết mật khẩu? 

Đại diện của Bàn hỗ trợ học sinh sẽ có mật khẩu đặc biệt sử dụng để chẩn đoán các 
vấn đề với Chromebook của bạn 

• Học sinh có thể sử dụng thiết bị này ở nhà không nếu chúng tôi không có 
quyền truy cập vào internet? 
Có. Chromebook phụ thuộc nhiều vào kết nối internet, nhưng có những xử lý văn bản, 
bảng tính và thuyết trình lựa chọn cũng có thể làm việc trong những tình huống ngoại 
tuyến. Một học sinh có thể tải thông tin vào Chromebook của chúng trong khi ở trường 

và về nhà làm việc trên phần bài tập được phân công, và sau đó khi học sinh trở lại 
trường, các thông tin sẽ được đồng bộ với Wi-Fi. 

 

Một lựa chọn khác là đến các cơ sở ở địa phương có Wi-Fi miễn phí, chẳng hạn như 
các thư viện địa phương. 

•  Chromebook có thể được sử dụng ở mọi nơi không? 
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có. Chromebooks có thể được sử dụng ở mọi nơi miễn là có Wi-Fi để truy cập vào 
mạng. 

• Có phần mềm chống virus được cài đặt không? 

Không. Không cần thiết phải có phần mềm chống virus trên Chromebook bởi vì không 
có chương trình đang chạy đễ virus lây nhiễm. 

• Những ứng dụng dựa trên web được quản lý như thế nào? 

Khoa Công nghệ của Học Khu Ritenour sẽ duy trì và quản lý tất cả các thiết bị thông 
qua Google Apps của chúng tôi cho tài khoản giáo dục. 

• Làm thế nào một học sinh có thể sử dụng nếu Chromebook của chúng bị 
sửa chữa? 

Trường học có mua một số thiết bị cho mướn để chúng tôi có thể phân phối thông qua 
Bàn hỗ trợ học sinh 

• Tôi phải làm gì nếu Chromebook của tôi bị mất hoặc bị đánh cắp? 

…khi tôi ra khỏi trường sau giờ học? 
Báo cáo cho cảnh sát địa phương và họ sẽ liên hệ với đại diện khoa Công nghệ của 

trường để khóa tắt thiết bị cho nó không còn sử dụng được. 

…khi tôi ở trường? 
Sau khi tìm kiếm ở nơi cuối cùng bạn nhìn thấy Chromebook của bạn, thông báo cho 
một cán bộ tài nguyên của trường (SRO) hoặc quản lý của trường và họ sẽ thông báo 

cho khoa Công nghệ biết để khóa tắt thiết bị.. 

• Trường học có khả năng tìm kiếm Chromebook mà nó đã bị mất hoặc 
đánh cắp không? 

Có. Các bước đã được thực hiện để cho phép trường theo dõi các thiết bị trong các 
tình huống. Chúng tôi cũng đang phối hợp với ban pháp luật để ngăn chặn khả năng 
bán lại thiết bị. Một khi học sinh báo cáo thiết bị của họ đã bị mất hoặc bị đánh cắp, 
khoa công nghệ Ritenour sẽ có thể tắt các thiết bị điều khiển từ xa để nó không thể 

được sử dụng bởi một người không được phép. 

http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=910&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=909&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=908&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=908&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=907&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=906&PageID=1333
http://www.ritenour.k12.mo.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1519&ViewID=9fc4dc78-f943-4224-8465-6c780e58f4df&RenderLoc=0&FlexDataID=906&PageID=1333


• Học sinh có thể truy cập bất kỳ trang web nào trên mạng hoặc tài liệu 
khác mà chúng muốn vào Chromebooks không? 

Không. Chromebook sẽ có biện pháp lọc bảo vệ tương tự như máy tính và các thiết bị 
khác có trong khuôn viên trường. Điều này có nghĩa rằng học sinh không thể truy cập 
vào các trang web hoặc tài liệu không phù hợp. Hệ thống lọc tương tự cũng sẽ có hiệu 
lực trong Chromebook khi chúng ra khỏi trường. Học sinh sẽ được học về trách nhiệm 

công dân trong suốt thời gian học ở Ritenour. 

• Học sinh có thể tải bất kỳ ứng dụng mà chúng muốn vào Chromebooks 
không? 

Không. Học sinh sẽ chỉ có thể tải ứng dụng từ Google Play Ritenour Store và cái đó thì 
có thể thấy được trên máy vi tính bàn Chromebook. 

• Học sinh có thể sử dụng Chromebook để chụp hình và quay video 
không? 

Có, thiết bị này có khả năng chụp ảnh, video và ghi âm thanh. Học sinh được dự kiến 
sẽ sử dụng quyền công dân kỹ thuật số tốt và nên nhớ rằng tất cả các nội dung đều có 

thể bị thanh tra.. 

• Chromebooks có thể được thay thế cho sách giáo khoa không? 

Không. Giáo viên sẽ tiếp tục sử dụng nhiều nguồn tài liệu để hỗ trợ cho việc giảng dạy. 
Các lớp học công nghệ nâng cao sẽ hỗ trợ thực hành sáng tạo và nguồn lực mới cho 

học sinh để giới thiệu học tập của mình. Sách giáo khoa vẫn sẽ đóng vai trò, nhưng có 
thể thay đổi giữa các lớp và / hoặc giáo viên. 

• Học sinh có nên luôn sử dụng tài khoản email của trường trên 
Chromebook? 

Học sinh sẽ chỉ có thể đăng nhập vào Chromebook bằng cách sử dụng tài khoản của 
trưòng và tài khoản email ở trường của mình. Khi sử dụng Chromebook, học sinh sẽ 

không thể đăng nhập vào tài khoản email cá nhân ở trường hay ở nhà. Nếu muốn kiểm 
tra email cá nhân, học sinh sẽ cần phải sử dụng máy tính riêng của mình hoặc thiết bị 

khác. 
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