Trường Trung Học Cấp Ba, Garden City
Học Sinh Có Thể Được Dùng Hệ Thống Kỹ Thuật Công Nghệ
Trọng tâm của hệ thống kỹ thuật công nghệ tại Trường Trung Học Cấp Ba, Garden City là cung cấp dụng cụ và các
nguồn tài liệu cho học sinh của thế kỷ 21st. Sự hoàn hảo trong giáo dục yêu cầu là kỹ thuật công nghệ như đường gạch nối
đã kết hợp xuyên qua chương trình giáo dục. Phát triển về kỹ thuật là cần thiết cho tương lai, và một trong các học cụ của
các học sinh nầy trong thế kỷ 21st là iPad. Dùng riêng iPads là một phương pháp cho phép các học sinh xử dụng tối đa khả
năng của chúng và chuẩn bị cho đại-học và nơi làm việc.
Quyền xử dụng tài liệu kỹ thuật công nghệ của Khu Học Chánh là quyền bất khả xâm phạm, không là một quyền
hạn. Quyền bất khả xâm phạm dùng các tài liệu kỹ thuật đã cung ứng bởi Khu Học Chánh là không có thể di chuyển hay có
thể phổ biến bởi các học sinh với công chúng hay các nhóm ngoài khu học chánh và bị tước lại khi một học sinh không còn
đi học trong Khu Học Chánh. Chánh sách nầy đã được cấp phát thực hiện tất cả trách nhiệm thuộc về người dùng đã kết
hợp với khả năng, đạo đức, và hợp pháp xử dụng các nguồn tài liệu về kỹ thuật. Nếu một người vi phạm bất cứ Các Hạn
Định của Người Xử Dụng và Điều Kiện đã đặt trong chánh sách nầy, quyền bất khả xâm phạm có thể bị tước lại, đụng đến
quyền xử dụng tài liệu kỹ thuật của khu học chánh có thể bị từ chối, và vi phạm đạo luật sẽ bị áp dụng kỹ luật.
Trong khi xử dụng các nguồn tài liệu kỹ thuật đã cấp phát bởi Ty Học Chánh-457, học sinh sẽ:
1. chú ý rằng tất cả thông tin liên lạc đại diện khu học chánh và như thế sẽ ảnh hưởng đến sự công minh, đạo đức,
tên tốt của tổ chức như một cơ quan giáo dục công khai.
2. không xoi mói khi không được phép đến gần nhà trường, khu học chánh, nơi công cộng khác hay hệ thống điện
toán cá nhân, các hệ thống thông tin, hay các hồ sơ điện tử cho bất cứ mục đích nào.
3. tuân thủ với bất kỳ và tất cả các chánh sách liên quan đến Hội Đồng Giáo Dục, nội quy của chánh phủ bao gồm các
tài liệu sao chép và các phương pháp thực hiện liên hệ có thể được dùng và trách nhiệm xử dụng.
Học Sinh hiểu rằng:
1. Dùng hệ thống kỹ thuật công nghệ phải là hổ trợ trong giáo dục và tham khảo và thích hợp với các mục đích và
chính sách của Ty Học Chánh-457.
2. Dùng hệ thống kỹ thuật công nghệ đến gần/ truyền đạt lời nói tục tỉu, có thể bị từ chối, tài liệu vẽ chăm biếm, hay
bất cứ tài liệu như có vẻ công kích là cấm ngặt.
3. Dùng bất cứ hệ thống kỹ thuật công nghệ nào thuận lợi cho sinh hoạt bất hợp lệ là cấm ngặt.
4. Dùng bất cứ hệ thống kỹ thuật công nghệ nào cho thương mại hay các mục đích cho lợi nhuận là cấm ngặt.
6. Người dùng sẽ không biết vi khuẩn lan tràn trong máy điện toán xuyên qua hệ thống kỹ thuật công nghệ của khu
học chánh. Người dùng sẽ báo cáo thông điệp cảnh báo đang có vi khuẩn đến ban hổ trợ kỹ thuật công nghệ hay
một giáo viên lớp học.
7. Dùng danh sách phân phối của điện-thư gởi không hợp lệ hay các thông điệp điện-thư chế nhạo là cấm ngặt.
8. Dùng bất cứ hệ thống kỹ thuật công nghệ để quảng cáo sản phẩm hay quảng bá chính trị là cấm ngặt.
9. Mạng lưới và các trương mục điện-thư là chỉ được dùng bởi riêng người chủ trương mục với các mục đích đã cho
phép. Người dùng sẽ không rời bỏ hệ thống đã khóa mà không có mặt.
10. Người dùng sẽ không chú ý tìm trên hướng dẩn, có các bản sao chép hay các hồ sơ sửa đổi, dữ kiện khác, hay các
mật mã của người khác dùng hay không có mặt người đó xử dụng hay người khác xử dụng hệ thống Kỹ Thuật
Công Nghệ.
11. Người xử dụng phải tôn trọng bản sao của tất cả tin tức có thể đến gần.
12. Không dùng hệ thống kỹ thuật công nghệ để phục vụ phá rối mạng lưới của người khác dùng; phần cứng hay phần
mềm sẽ không được phá hủy, sửa đổi, hay lạm dụng bất cứ tình huống nào.
13. Các học sinh sẽ không có yêu cầu cá nhân, từ các tài liệu đã xem, trong lúc đang dùng hệ thống kỹ thuật công
nghệ của khu học chánh.
14. Gởi thư oán giận, quấy nhiểu, các dấu hiệu phân biệt đối xử, và các cách đối xử chống lại xã-hội là cấm ngặt.
15. Các học sinh biết ai có sự vi phạm chánh sách nầy phải báo cáo ngay tin nầy cho một giáo viên hay giám hiệu.
18. Tôi hiểu rằng tất cả các Chánh Sách Có Thể Được Dùng đã diễn tả trong hồ sơ nầy áp dụng xử dụng hệ thông kỹ
thuật công nghệ của khu học chánh cho cả hai tại nhà và trong trường học.
19. Tôi bằng lòng gìn giữ máy móc, tôi luôn kiểm tra an-toàn khi xử dụng và tôi nhận trách nhiệm khi mất mát, trộm
cắp, hay hư hỏng với máy móc kỹ nghệ của khu học chánh tôi hiện tại hoàn toàn xử dụng.
20. Các học sinh phản đối từ sự cung cấp có thể xác định cá nhân (số an sinh xã-hội, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, số
trương mục nhà băng, v.vv.) tin tức trên mạng lưới toàn cầu. Chi tiết cá nhân về học sinh (bao gồm cả hình ảnh) sẽ
không truyền bá công khai trên mạng, mà không có văn bản của phụ huynh cho phép.

21. Các học sinh sẽ không trả lời các thông điệp đó có lời đề xướng, lời nói tục tỉu, hay sự hăm dọa. Đưa thông điệp đó
cho một giám hiệu hay giáo viên, họ sẽ gởi một bản sao đến văn phòng Dịch Vụ Điện Toán và Kỹ Thuật Công Nghệ
để điều tra.

Chánh Sách Đặc Biệt về iPad
Lời Hứa của Học Sinh về iPad:
1. Tôi sẽ tuân theo tất cả các nội quy như đã cho biết rỏ ràng trong Cẩm Nang của Học Sinh và Chánh Sách Có
Thể Được Dùng.
2. Tôi hiểu rằng iPad là tài sản riêng của Các Trường Công Lập ở Garden City.
3. Tôi bằng lòng khi dùng iPad không hợp lệ bất cứ lúc nào sẽ chịu kỷ luật của nhà trường, đó có thể bao gồm
đuổi học tùy theo Cẩm Nang của Học Sinh. Kể cả dùng không thích hợp nhưng không giới hạn:
a. Viếng thăm các mạng không thích hợp
b. Giữ các hình không thích hợp và/hay các hồ sơ trung gian
c. Lường gạt
d. Đang lắp đặt các đơn từ không thích hợp
f. Lập mưu gạt hệ thông quản lý iPad của nhà trường và/hay các hệ thông sàng lọc
g. Phá vở iPad
4. Tôi sẽ không rời bỏ iPad của tôi mà không xử dụng. Khi không dùng trong trường học, nó sẽ được khóa lại
trong tủ hay tôi giữ. Nếu iPad của tôi bỏ ở ngoài nơi công cộng (như. Phòng cộng đồng, phòng tủ nhỏ) và bị
lấy mất và không thể tìm được, tôi chịu trách nhiệm bồi thường phí tổn.
6. Nếu iPad của tôi bị mất hay ăn cấp, tôi phải báo cáo đến văn phòng iPad trong vòng 24 giờ vị trí đã mất hay
cung cấp một bản báo cáo cho cảnh sát. Nếu không đầy đủ, tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi tổn phí về iPad.
7. Nếu iPad của tôi bị bể hay bị hư hại trong bất cứ tình huống nào, tôi sẽ báo cáo đến kỹ thuật công nghệ
trong vòng 24 giờ về nó. Tôi hiểu rằng tôi sẽ bị đưa đến người chủ nợ ngay và sẽ chịu trách nhiệm trừ tiền
vào tạm ứng.
8. Nếu iPad của tôi bị hư hại qua hành vi phạm tội thuộc về của tôi, tôi chịu trách nhiệm sửa chửa hoàn toàn
hay mọi phí tổn.
9. Tôi sẽ không làm hư bất cứ phần nào của iPad hay vỏ bao nhà trường đã cấp phát.
10. Tôi sẽ luôn giữ một bao vỏ trên iPad của tôi.
11. Tôi sẽ không cho phép người khác xử dụng iPad của tôi.
12. Tôi sẽ dùng iPad của tôi trong các phương thức hợp lệ và đúng khu học chánh cho phép.
13. Nếu tôi không trả tiền bảo hiểm iPad, tôi hiểu rằng tôi phải bị kiểm soát khi nhận iPad và hoàn trả mỗi ngày.
Tôi hiểu rằng thiếu sự kiểm soát nhận iPad sẽ bị áp dụng kỷ luật.
Các Chánh Sách Thông Thường:
1. Nhận iPad và Kiểm Soát iPad của bạn
A. Các iPad sẽ được phân phát vào khoảng mỗi mùa thu “Hướng Dẩn về iPad.” Các phụ Huynh và học sinh phải ký tên
và nộp lại chương trình bảo hiểm iPad trước khi iPad cấp phát đến con em quí-vị. Chương trình bảo hiểm iPad phát
họa đại cương tiến hành cho các gia đình bảo vệ tài sản iPad cho khu học chánh.
B. Các iPad và các phụ kiện phải được hoàn trả đến phòng Bảo Vệ iPad của Trường Trung Học Cấp Ba, Garden City
(GCHS) trong tuần lể cuối của niên học như vậy họ có thể kiểm soát khả năng phục vụ. Các học sinh tốt nghiệp
sớm, bỏ học, bị đuổi hay bị trục xuất, hay không ghi danh tại Trường Trung Học Cấp Ba, Garden City (GCHS) cho
bất cứ lý do nào khác phải hoàn trả iPad của nhà trường vào ngày bị đuổi. Nếu một học sinh không hoàn trả iPad
vào cuối niên học hay không ghi danh tại GCHS, học sinh đó sẽ bị vi phạm truy tố về tệ nạn xã-hội. Học sinh cũng
sẽ trả tiền phí tổn của iPad, hay, nếu có thể, khấu trừ bất cứ tiền bảo hiểm nào. Không hoàn trả iPad sẽ bị báo cáo
lý do như kẻ trộm, sẽ lập hồ sơ gởi đến Ty Cảnh Sát ở Garden City.
2. Giữ Gìn iPad của Bạn
Các học sinh là có trách nhiệm chăm sóc thường iPad khi nó được cấp phát bởi nhà trường. Các iPad bị bể hay bị hư khi
làm việc đúng phải đem đến lớp học iPad của Trường Trung Học Cấp Ba (GCHS) để ước lượng giá trị thiệt hại máy móc.

3. Xử Dụng iPad của Bạn tại Trường
A. Các iPad là đã chủ tâm xử dụng tại trường mỗi ngày. Cộng thêm các đề nghị của giáo viên về xử dụng iPad, thông
tin nhà trường, thông báo, lịch học và thời khóa biểu có thể biết được bằng cách dùng iPad. Các học sinh phải có
trách nhiệm mang iPad của họ đến tất cả lớp học.
B. Nếu các học sinh nào bỏ iPad của họ ở nhà, chúng có trách nhiệm làm đầy đủ bài làm trong lớp như họ có iPad
của họ hiện tại.
C. Người chủ các iPad sẽ cấp phát đến các học sinh trong khi chúng bỏ iPad để sửa chửa.
D. Các iPad đã được mang đến trường mỗi ngày phải pin đầy đủ ít nhất 70%.
E. Hoàn cảnh không thích hợp có thể không dùng màn ảnh lưu trử hay nền hình. Mang súng, vủ khí, tài liệu hình
khiêu dâm, ngôn ngữ không thích hợp hay quần áo, chất cồn, chất kích thích, các dấu hiệu hay hình ảnh liên quan
đến băng đảng sẽ đưa đến vi phạm kỷ luật.
F. Âm Thanh, Âm Nhạc, & Các chương Trình
● Âm thanh phải luôn luôn được giữ im lặng trừ khi được phép thực hiện từ giáo sư với mục đích dạy học
trong lớp.
● Âm nhạc thâu nạp trên iPad. Ống nghe/Điện thoại mang tai là không chấp nhận ngoại trừ giáo sư đồng ý.
● Các học sinh được phép lắp đặt chương trình trên các iPad của chúng từ trương mục iTunes cá nhân.
Chương trình cá nhân không thích hợp với học đường là bị từ chối trong giờ học. Khu Học Chánh khuyến
khích các học sinh tìm và dùng các chương trình đó dính liền với sự học của chúng. Khu Học Chánh dùng
một hệ thống quản lý trên toàn bộ không gian của tất cả chương trình sáng tạo của học sinh. Chuyển tải
các chương trình không thích hợp/trong sổ đen sẽ bị áp dụng kỷ luật.
● Nếu sự sáng tạo không có phòng cho một chương trình lớp học yêu cầu, các học sinh sẽ được yêu cầu xóa
âm nhạc hay các chương trình cá nhân đến phòng chấp nhận cho chương trình của lớp học.
G. Đến Gần Mạng Lưới Toàn Cầu Gia Đình: Các học sinh được phép và khuyến khích đến gần mạng lưới toàn cầu tại
nhà của chúng hay công cộng trên iPads của chúng. Các phương thức không được sàng lọc trong lúc ở nhà và đó
là trách nhiệm của phụ huynh quan sát sinh hoạt trong lúc các học sinh ở nhà.
4. Được Phép Xử Dụng
A. Trách nhiệm của Phụ Huynh/Người Giám Hộ
● Bảo con em quí-vị về các giá trị và căn bản đó con em quí-vị sẽ theo cách xử dụng trên mạng lưới toàn cầu
đúng như quí-vị làm trên tất cả nguồn tin tức về thông tin liên lạc thí dụ như truyền hình, điện thoại, phim
ảnh và truyền thanh.
● Quí-vị muốn con em quí-vị có iPad tại nhà 24/7, quí-vị sẽ cần ký vào mẩu đơn về yêu cầu nầy và hiểu rằng
con em quí-vị là còn có trách nhiệm cho một buổi hợp các yêu cầu của khoá học (có thể giữ lâu hơn) và có
trách nhiệm bất cứ sự hư hỏng nào với iPad trong lúc đi học ở trường.
● Các học sinh đã được phụ huynh chọn lựa không đồng ý có iPad tại nhà 24/7 sẽ yêu cầu kiểm soát ra mổi
buổi sáng và hoàn trả lại trước giờ tan trường.
B. Các học sinh là có Trách Nhiệm cho:
● Đang dùng các iPad có trách nhiệm và đạo đức.
● Tuân theo tất cả các nội quy học đường liên quan đến đối xử và giao tiếp áp dụng với sự xử dụng iPad.
● Giúp đở Khu Học Chánh bảo vệ hệ thống máy điện toán/phương thức của chúng ta bằng cách liên lạc một
giám thị về bất cứ vấn đề an toàn nào chúng có thể gặp khó khăn.
● Quan sát tất cả sinh hoạt trên trương mục của chúng.
● Tắt và giữ an toàn iPad của chúng sau khi chúng đã làm xong công việc bảo vệ việc làm và tin tức của
chúng.
● Gởi trước bất cứ điện-thư nào chúng nhận xem không thích hợp hay có lời nói quấy nhiểu hay nếu vấn đề
có thể hỏi đến văn phòng kỹ thuật công nghệ.
C. Các Sinh Hoạt Học Sinh Cấm Nghiêm Nhặt:
● Lắp đặt bất hợp pháp hay chuyển tải các tài liệu sao chép.
● Bất cứ hành động nào vi phạm chánh sách Hội-Đồng hiện tại hay luật pháp công chúng.
● Các hình ảnh, băng hình, và thâu thanh của bất cứ học sinh hay thành viên ban giám hiệu không cho phép
trước.
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Các hình ảnh không thích hợp hay không yêu cầu, băng hình, và thâu thanh của bất cứ học sinh hay thành
viên ban giám hiệu bất cứ lúc nào trong phòng tủ khóa hay phòng vệ sinh.
Lợi dụng gần gủi đến các trương mục của học sinh khác, hồ sơ, và/hay dữ kiện.
Tham gia gian lận thẻ tín dụng, giả mạo chử ký hay các phương thức vô lể khác.
Phá hoại (bất cứ thù oán làm nguy hại hay hủy hoại phần cứng, phần mềm hay dữ kiện, bao gồm, nhưng
không giới hạn cài đặt hay sáng tạo vi khuẩn (virus) hay các chương trình có thể xâm nhập vào và/hay hư
hỏng các phụ kiện máy móc của nhà trường sẽ không được chấp nhận.
Vượt qua mạng lưới sàng lọc xuyên qua một đại diện mạng lưới, tiếp cận mạng lưới cá nhân thật (VPN) hay
bất cứ nghĩa nào khác.
Phá vở hay di chuyển bất cứ các phương thức đã yêu cầu, các hạn chế, hay các dịch vụ quan sát khu học
chánh hiện tại hoàn toàn đặt trên vật sáng chế.
Lắp đặt các chương trình mờ ám trên vật sáng chế.

5. Nghi Thức Hợp Lệ
A. Giữ đúng nhãn hiệu và các quy luật sao chép và tất cả các hợp đồng có môn bài. Không tôn trọng luật pháp là
không tha thứ. Nếu bạn không chắc chắn, nên hỏi một giáo viên hay phụ huynh..
B. Đạo văn là không chấp nhận. Đặt tin tưởng với tất cả nguồn đã dùng, nếu đã được dẫn chứng hay tóm tắt. Yếu tố
nầy bao gồm tất cả mẩu thông tin trên mạng lưới, như các bản vẽ, phim ảnh, âm nhạc, và bản văn.
6. Kỷ Luật Học Sinh
A.
Các vi phạm của bất cứ hay một phần của chính sách ở trên sẽ bị kỷ luật nặng xem như là ban giám hiệu của
Trường Trung Học Cấp Ba, Garden City (GCHS), bao gồm nhưng không giới hạn các phần sau đây: yêu cầu kiểm
soát iPad ra mỗi ngày, iPad đã khoá, mất quyền bất khả xâm phạm mạng lưới , bị cấm túc, trục xuất, và/hay đạo
luật thích hợp.
B.
Mỗi thời điểm Sở Học Chánh-457 sẽ thực hiện các quyết định nếu dùng chính xác hệ thống kỹ thuật công nghệ
của khu học chánh là thích ứng với Chính Sách Có Thể Được Dùng cho Hệ Thống Kỹ Thuật Công Nghệ. Sở Học
Chánh-457 hủy bỏ quyền ghi chép và giám sát sinh hoạt người dùng. Sở Học Chánh-457 hủy bỏ quyền thay đổi
một trương mục của người dùng từ mạng lưới khi vi phạm bất cứ Chính Sách Có Thể Dùng cho Hệ Thống Kỹ
Thuật Công Nghệ cốt để phòng ngừa thêm sinh hoạt bất hợp pháp khác.
Tôi hiện tại đọc hoàn toàn Chính Sách Có Thể Được Dùng của Học Sinh Trường Trung Học Cấp Ba, Garden City (GCHS) và
iPad và sẽ chịu tuân theo Chính Sách Có Thể Được Phép Dùng và iPad đã tuyên bố. Tôi hiểu rằng một sự vi phạm có thể
kết quả bị:
 Sự hạn chế hay mất quyền bất khả xâm phạm dùng hệ thông kỹ thuật công nghệ.
 Kỷ luật hay đạo luật thích hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn đến, bị đuổi học, trục xuất ra khỏi trường và/hay bị
kiện về tội hình sự dưới các luật định của địa phương, tiểu bang, và liên bang; và/hay
 Đánh giá tổn phí hư hại đến hệ thông kỹ thuật công nghệ của khu học chánh.
Mặt khác, tôi rời khỏi Khu Học Chánh-457 từ bất cứ và tất cả nợ tăng như kết quả của sự xử dụng mạng lưới toàn cầu của
tôi, và tôi chịu tất cả trách nhiệm cho bất cứ và tất cả nợ tăng của sự xử dụng hệ thống kỷ thuật công nghệ của tôi.

