
Tôi đã đọc và hiểu các điều lệ của Học Khu để quản lý việc sử dụng công nghệ của con tôi và các học 

sinh khác trong trường.  Tôi hiểu thêm rằng mặc dù trường sẽ có biện pháp phòng ngừa thực tế và hợp lý 

để cố gắng đảm bảo rằng học sinh sử dụng công nghệ có chừng mực, (nhưng) trường học không thể đảm 

bảo rằng học sinh sẽ vào tiếp cận và sử dụng công nghệ theo đúng qui định ở trường.  Do đó, tôi đồng ý 

không bắt Học Khu và / hoặc nhà trường chịu trách nhiệm về việc sử dụng công nghệ không đúng qui 

định trong trường của con tôi hoặc của bất kỳ học sinh nào khác mà con tôi có thể bị lây nhiễm. 

Tôi hiểu thêm rằng: 1) vi phạm của con tôi về các quy định này có thể dẫn đến việc bị đình chỉ học tập 

hoặc bị thu hồi các quyền truy cập công nghệ của em ấy, bị kỷ luật hoặc bị xử theo pháp lý; 2) việc sử 

dụng công nghệ không có quyền được giữ riêng tư và tất cả các dữ liệu lưu trữ trên các nguồn công nghệ 

của Học Khu, bao gồm các tài liệu đã bị xoá, có thể bị nhà trường giám sát và truy cập đầy đủ; Và 3) Tôi 

đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí trái phép nào phát sinh hoặc thiệt hại nào xảy ra cho nhà 

trường do cách sử dụng của con tôi.  

  Tôi cho phép con tôi sử dụng các nguồn công nghệ của trường. 

  Tôi cho phép con tôi sử dụng các nguồn công nghệ của trường, ngoại trừ 

      ________________________________________________________________________________. 

  Tôi không cho phép con tôi sử dụng các nguồn công nghệ của trường. 

Tên học sinh: ________________________________________________________________________  

Tên của phụ huynh: ___________________________________________________________________  

Chữ ký của phụ huynh: ________________________________________________________________  

Số Phôn:________________________________________   Ngày: _____________________________  
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