Chính sách Sử dụng Phù hợp Học khu Granite
Thỏa thuận Sử dụng Công nghệ cho Học sinh
Việc sử dụng công nghệ có thể hữu ích cho việc giáo dục của học sinh. Việc sử dụng công nghệ thuộc
sở hữu của Học khu và truy cập Internet trong trường học là một đặc quyền có thể được cấp hoặc thu
hồi. Học sinh được kỳ vọng nhận thức và tuân thủ những điều sau:
1. An toàn Cá nhân Học sinh
Không nhập thông tin liên lạc cá nhân trên các trang mạng Internet cho phép truy cập đại chúng. Thông
tin này bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin cá nhân khác của học sinh.
2. Kỳ vọng Bảo mật
Học sinh không có quyền bảo mật đối với các tập tin, đĩa, tài liệu, email, v.v đã được sử dụng hoặc
được tạo bằng thiết bị của Học khu.
3. Bảo mật Dữ liệu Học sinh
Luật bang Utah yêu cầu mỗi học khu tiết lộ với các đối tác bên thứ ba mà học khu có chia sẽ thông tin
học sinh theo hợp đồng. GSD đăng thông tin này trên trang web công nghệ học thuật của mình dưới
thẻ Thông tin Bảo mật Dữ liệu Học sinh.
http://academictechnology.graniteschools.org/studentdataprivacy.aspx
Phần mềm chia sẽ thông tin học sinh mà giáo viên có thể đang sử dụng có thể được tìm thấy trên
trang Báo cáo Sử dụng Học khu. http://academictechnology.graniteschools.org/usage_reporting.aspx
4. Những Hành vi bị Cấm khi Sử dụng Máy tính và Thiết bị
Học sinh bị cấm (nhưng không giới hạn) những hành vi sau Truy cập, lưu trữ hoặc tạo các tập tin/phần mềm/ứng dụng mang tính xúc phạm, tục tĩu, hoặc khiêu
dâm
Đạo văn các tác phẩm hoặc vi phạm bản quyền hoặc thương hiệu
Hủy hoại, thay đổi hoặc chỉnh sửa phần cứng hoặc phần mềm thuộc sở hữu của Học khu
Có hành vi cố gắng vượt qua hệ thống an ninh máy tính
Tải và sử dụng phần mềm không được phép
Gây hại, phỉ báng, quấy rối hoặc bắt nạt qua mạng (cyberbully) BẤT KỲ cá nhân nào
Sử dụng không được cho phép trong lớp học
5. Sử dụng Internet
Học sinh chỉ được truy cập Internet trong trường học khi được cho phép.
6. Xử lý Kỷ luật
Việc xử lý kỷ luật sẽ được thực hiện theo thỏa thuận này (ví dụ như mất quyền sử dụng thiết bị, đình
chỉ, thực thi theo quy định của pháp luật, v.v).
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ giáo viên của học sinh hoặc quản lý trường học.

Tên Học sinh (Tên)__________________(Đệm)_____(Họ)_________
(Vui lòng Viết hoa)

Lớp __________Học sinh # _________________
Nếu tôi có cơ hội sử dụng thiết bị máy tính của Học khu, tôi sẽ làm theo các điều khoản của
Thỏa thuận Sử dụng Công nghệ cho Học sinh này.
Chữ ký Học sinh _____________________________________ Ngày _______________
Tôi cho phép con tôi sử dụng Internet và công nghệ của Học khu tuân theo các quy định của
Thỏa thuận này.
Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ ___________________________________ Ngày
_______________

Đã sửa đổi tháng Sáu 2018

