HỌC SINH ƯNG THUẬN MƯỢN MÁY ĐIỆN TOÁN XÁCH TAY – NK
Một máy điện toán xách tay sẽ được cho học sinh có tên dưới đây mượn theo các điều kiện sau:
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o

o
o

o

o

o
o

o

Học sinh và phụ huynh/giám hộ của học sinh phả ký tên vào tờ ưng thuận mượn máy điện toán
này. Trường sẽ lưu trữ tờ ưng thuận này trong hồ sơ.
Máy điện toán chỉ được sử dụng cho các mục đích giáo dục. Việc sử dụng máy này cho bất cứ
mục đích nào khác có thể làm mất đi các đặc ân.
Máy 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.
Không được thay đổi các định hình của máy và các nhu liệu đi kèm, cũng không được sao chép
nhu liệu từ máy hoặc đưa vào máy, hoặc cài đặt vào máy dưới bất cứ hoàn cảnh nào. 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.
Phụ huynh/giám hộ phải trả số tiền mặt là $25 đô la, số tiền này không được hoàn trả.
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 hiển nhiên. Khu học chánh có thể tiến hành theo luật để trang trải 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.
Khu học chánh sẽ cung cấp một túi đựng máy có đệm, vừa gọn trong cặp sách. Máy điện toán
phải được để trong túi này, lúc nào cũng được che đậy cẩn thận khi không sử dụng hay khi di
chuyển.
Máy điện toán là tài sản của Khu Học Chánh Houston. Máy phải được trả lại trường trước khi
chấm dứt niên khoá hàng năm, hoặc khi học sinh đổi trường hoặc xin nghỉ học sớm ở giữa niên
khóa. Những máy điện toán nào không được trả lại thì sẽ bị báo cáo với cảnh sát là mất cắp.
Học sinh phải mau chóng báo cáo cho viên chức trường khi máy bị đánh mất, bị ăn cắp, hay bị
hư hại.
Khu học chánh cung cấp thông tin cho học sinh và phụ huynh/giám hộ về cách gìn giữ máy và
trách nhiệm sử dụng kỹ thuật. Học sinh tham dự khóa hướng dẫn “Digital Citizenship
Orientation”, và phụ huynh được mời tham dự các sinh hoạt giới thiệu trường và nhận được các
tài liệu về các đề tài này.
Học sinh và phụ huynh/giám hộ đã đọc cả hai bản: “Acceptable Use Policy for Electronic
Services for Students”(Chính sách sử dụng được chấp nhận cho dịch vụ điện tử cho học sinh) và
b) “Responsible Digital Citizenship Policy Agreement” (giấy ưng thuận chính sách công dân có
trách nhiệm về điện toán).

Chúng tôi, ký tên dưới đây là học sinh và phụ huynh/giám hộ, đồng ý đảm nhận mọi trách nhiệm về việc
gìn giữ máy điện toán cách thích hợp và sử dụng cho giáo dục được nói trong tài liệu này.
Tên Học Sinh (chữ in) ______________________________________ Điện thoại __________________
Địa chỉ/Thành phố/TB/Số Zip ____________________________________________________________
Chữ ký học sinh ________________________________________________ Ngày _________________
Chữ ký phụ huynh ______________________________________________ Ngày _________________
Số thẻ học sinh (Student ID)________________________________________ Lớp _________________
Tên Trường _________________________________________________________________________
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