
Tên học sinh: 

Học Khu FNSB  
Thỏa Thuận & Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được 

Học Khu FNSB cam kết cung cấp công nghệ và các nguồn lực an toàn và cập nhật cho học 
sinh và nhân viên vì các mục đích giáo dục.  Những nguồn lực này được cung cấp nhằm cải 
thiện toàn bộ trải nghiệm giáo dục, cho dù trong bối cảnh học tập từ xa, trong môi trường học 
tập tích hợp hay trong một tòa nhà trường học.  Học Khu có quyền giám sát bất kỳ và tất cả 
hoạt động trên bất kỳ mạng hoặc thiết bị nào thuộc sở hữu của Học Khu. 

Thỏa Thuận & Chính Sách Sử Dụng Chấp Nhận Được (Acceptable Use Policy, AUP) này được 
áp dụng để học sinh, gia đình và nhân viên (Người Dùng) ý thức được trách nhiệm của họ. Học 
Khu có quyền sửa đổi AUP này bất kỳ lúc nào bằng cách công bố các sửa đổi trên trang web 
của Học Khu, trong email hoặc tại nơi khác. 

Người Dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc ứng xử và giao tiếp phù hợp trên các thiết bị 
và mạng của Học Khu. Người dùng được yêu cầu phải tuân thủ các chính sách và quy định của 
Hội Đồng Giáo Dục.  Học Khu không chịu trách nhiệm về hành động của các cá nhân, khi sử 
dụng các thiết bị hoặc mạng của Học Khu, vi phạm AUP và/hoặc các chính sách và quy định 
của Hội Đồng Giáo Dục. 

Các Giám Đốc Học Khu có thể cần truy cập vào các dữ liệu và tập tin trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ thông thường của họ để duy trì tính toàn vẹn của mạng và hệ thống, hoặc để đảm 
bảo rằng Người Dùng đang sử dụng mạng và hệ thống một cách có trách nhiệm.  Phạm vi này 
có thể bao gồm các email và tập tin được lưu trữ trên hoặc truyền qua bất kỳ thiết bị hoặc mạng 
nào của Học Khu.  Do đó, Người Dùng không nên mong đợi về quyền riêng tư trên các thiết bị 
hoặc mạng này. 

Hoạt Động Bị Cấm: 
Người Dùng các mạng hoặc thiết bị của Học Khu bị cấm tham gia vào các hành vi/hoạt động 
sau đây: 

● Truy cập, phân phối hoặc truyền đạt tài liệu không phù hợp hoặc mang tính xúc phạm.
● Tham gia vào hành vi hoặc hoạt động vi phạm chính sách hoặc quy định của Hội Đồng

Giáo Dục, nội quy của trường lớp, hoặc luật pháp hiện hành.
● Quấy rối hoặc bắt nạt người khác trên mạng.
● Vi phạm bản quyền hoặc giấy phép phần mềm.
● Truy cập bất kỳ hệ thống hoặc tài khoản nào khi chưa được phép.
● Vượt qua hoặc trốn tránh sự kiểm soát của Học khu.



Thiết Bị Do Học Khu Cấp 

● Các thiết bị được cho học sinh mượn làm công cụ học tập và chỉ có thể được sử dụng 
cho các mục đích được phép. Luôn áp dụng các chính sách về việc sử dụng Internet 
trên các thiết bị thuộc sở hữu của Học Khu, trong hoặc ngoài khuôn viên trường học.

● Học sinh và gia đình của các học sinh có trách nhiệm phải luôn bảo quản các thiết bị 
một cách thích hợp.

● Việc vi phạm các chính sách có thể dẫn đến việc hạn chế sử dụng thiết bị.
● Thiết bị phải được trả lại trong trạng thái hoạt động chấp nhận được theo yêu cầu của 

nhân viên nhà trường có thẩm quyền.  Tiền phạt hoặc chi phí thay thế có thể được đánh 
giá nếu trả lại thiết bị trong tình trạng hoặc trạng thái làm việc không thể chấp nhận 
được. Chi phí: Chromebook/iPad 250 USD; Cáp nguồn 65 USD; các hoạt động sửa 
chữa khác theo như được xác định.

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tên học sinh: _________________________________________________________________ 

Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ: _____________________________________________ 

Ngày: _____________________ 


