
        
 

Học khu cam kết cung cấp khả năng tiếp cận và sử dụng rộng rãi công nghệ để hỗ trợ và nâng cao khả 

năng học tập cho tất cả học sinh của học khu.  Vậy nên các nhân viên, học sinh, và bất kỳ người nào sử 

dụng cần phải tuân thủ các luật lệ của liên bang và tiểu bang và các quy định của học khu về việc sử dụng 

công nghệ của học khu.  Theo đó, các nhân viên, học sinh, và phụ huynh phải đồng ý tuân theo các yêu 

cầu này bằng cách điền vào đơn xin / được phép sử dụng hệ thống của học khu. 

Một viên chức của trường có thể cho phép sử dụng ngoại lệ mà không cần người dùng phải ký đơn.  Cụ 

thể là, người dùng phải tuân thủ các quy định của Chính Sách Cho Phép Sử Dụng được liệt ra như sau: 
 

1. Thực hành các quy tắc (ứng xử) chung về sự lịch sự và biết suy nghĩ đến những người chung quanh 

2. Tôn trọng sự riêng tư của các cá nhân và tổ chức 

3. Chỉ kiểm tra, xóa, sao chép, hoặc sửa đổi các hồ sơ, mật khẩu, hoặc dữ liệu mà người sử dụng có 

trách nhiệm, chỉ sử dụng tên họ và nhận dạng của chính mình, và chuyển tiếp một tài liệu cá nhân chỉ 

khi nào có sự đồng ý trước 

4. Bảo vệ bí mật nhân dạng (ID) cá nhân của mình và chịu trách nhiệm về tất cả các hành động nào có 

liên quan đến ID của mình 

5. Chỉ sử dụng các mật khẩu và tài khoản của học khu (và ai khác) và các dịch vụ có tính lệ phí khi nào 

được cho phép và chịu trách nhiệm về hành động của mình khi sử dụng có ủy quyền 

6. Chỉ cài đặt và sử dụng phần mềm, âm thanh, được cấp phép hợp lệ hoặc video được học khu mua 

hoặc được cho phép sử dụng, tuân thủ các giới hạn trong giấy phép công nghệ của học khu, và chỉ 

được sao chép phần mềm, đĩa video để xài ở nhà khi nào giấy phép của học khu cho phép và được 

một nhân viên có thẩm quyền của học khu cấp phép 

7. Tôn trọng tính toàn vẹn của các hệ thống máy tính bằng cách không xâm nhập hoặc làm hỏng các 

máy tính hoặc hệ thống máy tính, làm hư hỏng hoặc phá huỷ dữ liệu hoặc phần mềm, tham gia vào 

các hoạt động “hacking”, lan nhiễm “virus”, hoặc tạo ra các chương trình để quấy nhiểu người khác 

8. Chịu trách nhiệm về thiệt hại mà mình gây ra cho công nghệ của học khu và làm phát sinh các chi 

phí, hoặc khiến cho học khu phải gánh chịu vì lạm dụng và sử dụng sai công nghệ của học khu 

9. Chỉ sử dụng ngôn ngữ và chỉ tiếp cận các tài liệu có tôn trọng quyền và phẩm giá của người khác và 

không làm gián đoạn hoạt động của nhà trường, như là sử dụng email, dữ liệu điện tử hoặc vào trang 

mạng khác để quấy rối, hăm dọa, bắt nạt, đe dọa, xúc phạm, phỉ báng hoặc làm hại người khác bằng 

bất cứ cách nào 

10. Không được truy cập hoặc xem các tài liệu khiêu dâm hoặc hiển thị hoặc phổ biến những thông tin vi 

phạm các chính sách AC, Bình Đẳng, Phân Biệt Đối Xử, Gây Rối Và Trả Thù, và JBA, Quấy Rối Và 

Quấy Rối Tình Dục. 

11. Chỉ gởi và nhận các thông tin hợp pháp trên hoặc thông qua các hệ thống điện tử của học khu 

12. Nhận thức được mối nguy, và cẩn thận, trong việc chia sẻ số điện thoại cá nhân, địa chỉ, và các thông 

tin cá nhân khác của mình hoặc người khác qua các phương tiện điện tử 

13. Xin phép của Danh mục Công nghệ trước khi cho chạy qua hệ thống mạng, hệ thống giám sát, hoặc 

các hệ thống chia sẻ tài liệu của bạn bè 

14. Sử dụng công nghệ của học khu cho các mục đích cá nhân bất ngờ chỉ khi nào việc sử dụng đó không 

ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, làm ngưng trệ việc sử dụng công nghệ của các học sinh, làm hư 

hỏng hệ thống, gây nguy hiểm cho sự an toàn, an ninh hay tính hữu dụng của bất kỳ hệ thống nào, 

cũng như không vi phạm luật pháp hoặc chính sách của học khu 

15. Không được tiến hành kinh doanh tư hoặc làm doanh nghiệp cho cá nhân, mời mọc hoặc quảng cáo 

vì lợi nhuận, tham gia vào hoạt động của tổ chức chính trị hoặc gây quỹ chính trị, tải các tài liệu 

không liên quan đến việc học, hoặc vào xem các tài liệu có hại hoặc không lành mạnh 
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16. Tôn trọng bản quyền (xem Chính sách EGAAA, Sao Chép Các Tài Liệu Có Bản Quyền) 

17. Nhận biết và tuân thủ luật bản quyền, bảo mật, (tránh) phỉ báng, nói tục, phạm tội và bất kỳ luật nào 

khác có liên quan đến việc sử dụng công nghệ 

18. Tuân thủ các quy định trong các chính sách khác của học khu, chẳng hạn như JO về việc hạn chế lan 

truyền các thông tin nhận dạng cá nhân của học sinh 

19. Nhanh chóng báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết (nếu thấy ai có) các vi phạm về thủ tục này . 

 

Người sử dụng nên biết rằng tất cả các thông tin được lưu trữ trên các nguồn công nghệ của học khu, bao 

gồm các tài liệu đã xóa khỏi tài khoản của người dùng, và mọi sử dụng công nghệ đều có thể bị kiểm tra, 

theo dõi, đánh giá và chặn lại bởi nhân viên có thẩm quyền của học khu bất cứ lúc nào.  Sử dụng không 

đúng (mục đích) công nghệ của học khu có thể dẫn đến việc bị thu hồi các đặc quyền và / hoặc bị kỷ luật 

hoặc pháp lý (bị đưa ra tòa). 

 

 

 

 

 


