SỬ DỤNG CÓ TRÁCH NHIỆM MÁY ĐIỆN TOÁN VÀ TƯ CÁCH
XỨNG HỢP TRÊN MẠNG
Các học sinh được mong đợi hãy tuân theo quy chế tác phong trên mạng Internet cũng như ở
trong lớp.
» Tuân theo luật về bản quyền
» Dùng ngôn ngữ thích hợp khi trên mạng
» Học sinh phải sẵn sàng cho biết mọi bản tin
và hồ sơ khi cha mẹ, ban quản trị hay giáo
chức yêu cầu

» Cũng như một sách giáo khoa hay một tủ
đựng đồ, HISD làm chủ máy điện toán này.
Học sinh chỉ được phép sử dụng để thăng
tiến giáo dục
» Các quản trị viên có quyền quan sát máy
điện toán của học sinh

BỊ CẤM NHỮNG GÌ?
Việc sử dụng sai máy điện toán sẽ có hậu quả về kỷ luật, bị giam cầm, và/hoặc bị giới hạn sử
dụng máy. Những hành vi sau đây bị cấm:
» Tìm cách thoát khỏi sự lọc lựa (bypassing
the ﬁlter)
» Dùng tên hay mật mã của học sinh khác
» Chia sẻ mật mã (cho người ngoài cha mẹ)
» Lấy xuống hay cài đặt nhu liệu không được
cho phép

» Xáo trộn phần cứng trong máy (hardware)
» Dùng “chat rooms”, IM, mạng xã hội; làm
các trang mạng không được trường cho
phép
» Truy nhập những tài liệu không thích hợp
mà nó không được chấp nhận trong khung
cảnh học đường

5 QUY TẮC CHUNG CHO PHỤ HUYNH

Làm gương tốt

Hãy để ý

Chia sẻ những
giá trị của quý vị

Đặt ra những
giới hạn

Giúp con em
biết trách nhiệm

NHỮNG TỪ CHỐI AN TOÀN CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH
ĐỪNG BAO
GIỜ phổ biến
dữ kiện cá
nhân

ĐỪNG BAO
GIỜ chia sẻ
mật mã cho
bất cứ ai

ĐỪNG BAO
GIỜ tìm cách
gặp mặt với
bất cứ ai
được biết trên
mạng

ĐỪNG MỞ
một email
nếu quý vị
không biết
người gửi

ĐỪNG
NHẤN VÀO
một quảng
cáo bất ngờ
xuất hiện
trong các
trang mạng

ĐỪNG BAO
GIỜ DÙNG
ngôn ngữ xấu
hay gửi email
có tính cách
hăm dọa

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Tuy các trang truyền thông xã hội bị ngăn cản trong các máy điện toán của HISD, phụ
huynh phải:
THEO DÕI mọi trang
truyền thông xã hội

HÃY BIẾT các trang
truyền thông xã hội
nào mà con em đang
sử dụng

NÓI VỚI CON EM
về các dấu vết trên
mạng, là bất cứ hay
mọi thông tin về một
người

HÃY COI CHỪNG
SỰ ỨC HIẾP TRỰC
TUYẾN và thông báo
ngay cho trường khi
quý vị có bằng cớ

Hãy vào trang www.HoustonISD.org/CyberSafety để biết thêm những
lời khuyên và mánh khóe cho phụ huynh
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