
Thỏa Thuận Sử Dụng Máy Truy Cập 
Internet (Hotspot) Cho Mượn  

Khu Thư Viện của Hạt St. Louis (Thư Viện) đã thiết lập một chương trình cho mượn máy phát nhận sóng làm                      
điểm truy cập WiFi để giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số trong cộng đồng giữa những người có truy cập                       
internet với tốc độ cao và những người không có internet. Để mượn thiết bị này của Thư Viện để làm điểm                      
truy cập WiFi (“Hotspot”), người mượn phải: là chủ của thẻ Thư Viện trong tình trạng tốt; một học sinh tại                     
trường trung học Ritenour; và ký tên vào đơn này Thỏa Thuận Sử Dụng Máy Truy Cập Hotspot Cho Mượn.  

Hotspots có thể được cho mượn theo từng học kỳ và có thể được xin gia hạn nếu không có ai đòi đặt giữ nó                         
trước đó. Các máy Hotspots không được trả lại hoặc gia hạn trước ngày đáo hạn sẽ làm cho dịch vụ bị hủy                       
ngưng hoạt động. Người mượn có giới hạn là một (1) Hotspot cho mỗi hộ gia đình tại một thời điểm bất kỳ.  

Tôi, ký tên dưới đây, hiểu và chấp nhận rằng Điểm Truy Cập Hotspots là mạng không dây không bảo mật, và                      
mọi thông tin được gửi hoặc nhận qua mạng này có thể bị người dùng không dây khác chặn bắt được. Người                      
mượn Hotspot được khuyến cáo là không nạp thông tin thẻ tín dụng, mật khẩu, và bất kỳ thông tin riêng tư,                      
nhạy cảm nào trong khi sử dụng mạng không dây. Do sự không an toàn của máy này, tôi đồng ý rằng tôi tự                        
chịu rủi ro khi sử dụng Hotspot và đồng ý sẽ không thưa kiện cáo buộc Thư Viện và các thành viên hội đồng                        
quản trị, cán sự, nhân viên, đại lý, và những người đại diện phải chịu trách nhiệm nào, thiệt hại hoặc chi phí                       
nào do sử dụng hoặc sử dụng không đúng máy truy cập Hotspot, do kết nối Hotspot với các thiết bị điện tử                       
khác hoặc bị mất dữ liệu khi sử dụng Hotspot.  

Bất kỳ việc sử dụng máy Hotspot cho mục đích bất hợp pháp nào, sao chép tài liệu được bảo vệ bản quyền                       
trái phép dưới bất kỳ dạng nào, hoặc truyền tải các tài liệu đe dọa, quấy rối, phỉ báng hoặc khiêu dâm đều bị                        
nghiêm cấm. Tôi đồng ý tuân thủ tất cả các điều luật của liên bang, tiểu bang và địa phương hiện hành, bao                       
gồm cả những điều liên quan đến các tài liệu tục tĩu, khiêu dâm và cung cấp các thứ đó cho trẻ vị thành niên,                         
và các quy định của Thư Viện.  

Tôi hiểu và thừa nhận rằng trên mạng Internet có nhiều hình ảnh và nội dung có thể gây khó chịu hoặc có hại                        
cho tôi hoặc cho người khác. Tôi đồng ý sẽ không thưa kiện cáo buộc Thư Viện và các thành viên hội đồng                       
quản trị, cán sự, nhân viên, đại lý, và những người đại diện phải chịu trách nhiệm nào liên quan đến việc xem,                       
sử dụng, hoặc tiếp xúc với bất kỳ thông tin, hình ảnh, họa đồ, hoặc minh họa nào mà tôi có thể gặp trong khi                         
sử dụng Hotspot, bất kể là thông tin ấy xuất hiện trên hoặc được gửi qua thiết bị mà tôi vận hành hay (do) bất                         
kỳ người dùng không dây nào khác vận hành.  

Tôi xác nhận và đồng ý rằng nếu tôi làm mất hoặc làm hư máy Hotspot, chi phí thay máy sẽ là $100.00. Phí                        
đóng do trễ hạn sẽ bắt đầu được tính ở mức 1 đô la mỗi ngày vào ngày đầu tiên mà Hotspot trả quá hạn. Sau                          
45 ngày quá hạn, chi phí thay máy là $100 đô la sẽ được tính vào tài khoản Thư Viện của tôi.  

Thư Viện có quyền từ chối phục vụ đối với những vị khách nào lạm dụng thiết bị hoặc những người nào                      
thường xuyên chậm trễ trong việc trả lại đồ của Thư Viện. Tôi thừa nhận và đồng ý rằng nếu tôi không tuân                       
thủ điều này của Thỏa Thuận Sử Dụng Máy Truy Cập Hotspot Cho Mượn có thể dẫn đến việc đình chỉ các                      
quyền được mượn Hotspot của tôi và / hoặc quyền vào Internet tại tất cả các địa điểm nào của Thư Viện hoặc                       



có thể dẫn đến các hành động pháp lý thích đáng khác.  

*Note: Online content accessed through Ritenour issued Chromebooks and/or Ritenour chrome accounts are             
filtered and monitored by the school districts. Students are subject to disciplinary action in accordance with                
district policy if inappropriate content is accessed or posted. Lưu ý: Nội dung trên mạng được truy cập qua                   
Chromebook do Ritenour cấp và / hoặc qua các tài khoản chrome của Ritenour sẽ được lọc và theo dõi bởi                     
các học khu. Các học sinh có thể bị xử lý kỷ luật theo chính sách của học khu nếu truy cập hoặc đăng một nội                          
dung không phù hợp 
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