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Dụng cụ kỹ thuật của khu học chánh sẽ được cho học sinh có tên dưới đây mượn theo những điều kiện sau: 

o Dụng cụ này chỉ có thể sử dụng cho mục đích giáo dục. Bất cứ sử dụng nào khác có thể đưa đến hậu quả là mất 
quyền mượn máy. 

o Dụng cụ này không được phép sử dụng cho bất cứ mục đích nào được coi là không thích hợp, trái luân thường 
đạo lý, hay bất hợp pháp, để bao gồm các sinh hoạt Internet, sử dụng email và tin điện (messaging), và truy nhập 
vào các chương trình và truyền thông điện toán. Sự vi phạm chính sách này có thể làm mất các đặc ân mượn máy 
và/hoặc bị hình phạt kỷ luật. 

o Dụng cụ này và bất cứ nhu liệu nào học khu cài đặt thì không được thay đổi bất cứ cách nào. Cũng không được 
sao chép nhu liệu từ máy hoặc đưa vào máy, hoặc cài đặt vào máy. Thỉnh thoảng các giáo chức có thể ra lệnh cho 
học sinh cài đặt nhu liệu được phép từ trung tâm nhu liệu của HISD. 

o Phụ huynh/giám hộ của học sinh chịu trách nhiệm tài chánh cho tốn phí liên hệ đến sự hư hại vì hành vi cố ý hay 
cẩu thả rõ ràng. Khu học chánh có thể tiến hành theo luật để lấy lại bất cứ tốn phí nào vì sự thiệt hại đó. Thông tin về 
cách gìn giữ máy và tài liệu giảng dậy có trong cẩm nang học sinh.   

o Dụng cụ này là tài sản của Khu Học Chánh Houston. Mọi dụng cụ phải được trả lại trường hay sở đã cho mượn 
hoặc khi học sinh rút lui khỏi trường. Những dụng cụ nào không được trả lại thì có thể bị báo cáo với cảnh sát là mất 
cắp. 

o Học sinh phải mau chóng báo cáo cho “HISD Service Desk” (713-892-7378, servicedesk@houstonisd.org) nếu 
dụng cụ bị mất, bị ăn cắp, hay bị hư hại. 
 
 

 

Tên Học Sinh (chữ hoa) _____________________________________ Điện thoại ___________________________ 

Địa chỉ/Thành phố/Tiểu bang/Số Zip ________________________________________________________________ 

Chữ ký học sinh ______________________________________________ Ngày ____________________________ 

Số thẻ ID học sinh _________________________________________ Cấp Lớp _____________________________ 

Tên trường  __________________________________________________________________________________ 

 
Dụng cụ: Kiểu (Model)/Loại _____________________________________________________________________ 
 
 
Số thứ tự (Serial Number) ________________________________________________________________________ 
 
 
Nhãn (HISD Asset Tag nếu có) ____________________________________________________________________ 
 
 
Phụ kiện đi kèm với dụng cụ (power adapter, carry case, Keyboard, Mouse, etc.)  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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