KHU HỌC CHÁNH GARVEY
Điều Kiện Sử Dụng của Hiệp Định Kỹ Thuật
Tên Họ Học Sinh (chữ in)
Ngày sinh của Học sinh

Trường
Lớp

Khu Học Chánh Garvey (GSD hoặc Học Khu) vui lòng cho những học sinh sử dụng các máy điện toán của học khu,
hệ thống thông tin (thư điện tử, các trang web, điện thoại tài tình, viết blog, podcasting và/hoặc các kỹ thuật mới
khác), mạng internet và một loạt các nguồn tài nguyên kỹ thuật nhằm thúc đẩy một giáo dục xuất sắc và đổi mới.
Trong khi sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật Học Khu và cá nhân trên hoặc gần khu vực của trường, trong xe và
xe buýt trường học, tại các hoạt động do trường bảo trợ, cũng như sử dụng các nguồn lực kỹ thuật học khu thông
qua truy cập từ xa ngoài khuôn viên trường, mỗi học sinh phải hành động một cách hợp lý phù hợp với các hướng
dẫn trường học, học khu, và pháp lý. Đây là trách nhiệm chung của nhân viên nhà trường và phụ huynh hoặc người
giám hộ của mỗi học sinh để giáo dục học sinh về trách nhiệm của mình và để thiết lập kỳ vọng khi sử dụng kỹ thuật.
Việc sử dụng tài nguyên kỹ thuật của GSD được cung cấp cho các sinh viên mà đồng ý hành động một cách chu đáo
và có trách nhiệm. Trước khi được phép sử dụng Internet ở trường hoặc thông qua các tài nguyên kỹ thuật được
GSD cung cấp, học sinh và cha mẹ của họ phải ký Mẫu Đồng Ý Sử Dụng Thừa Nhận Được của GSD thừa nhận
trách nhiệm của mình. Học sinh phải tuân thủ với các tiêu chuẩn GSD và tôn trọng thỏa thuận này để được phép sử
dụng kỹ thuật của GSD.
Những tài nguyên kỹ thuật của GSD được cung cấp cho học sinh để tiến hành nghiên cứu, sử dụng tài nguyên
chương trình giảng dạy, tăng cường việc tham dự của phụ huynh, hoàn thành các bài tập, và giao tiếp với những
người khác để thực hiện giáo dục của họ. Việc sử dụng kỹ thuật là một đặc quyền, chứ không phải là quyền lợi, như
vậy, những quy định chung của hành vi trường học được áp dụng. Cũng như học sinh chịu trách nhiệm cho hành vi
tốt trong một lớp học hoặc trên sân trường, họ cũng phải chịu trách nhiệm khi sử dụng mạng máy điện toán của
trường hoặc các kỹ thuật cá nhân.
Nếu một học sinh vi phạm một trong những quy tắc, việc sử dụng của mình được chấm dứt và có thể bị từ chối tiếp
cận trong tương lai. Cũng có thể dẫn đến biện pháp kỹ luật. Nếu có thể hoạt động tội phạm được phát hiện, các cơ
quan thực thi pháp luật thích hợp sẽ được thông báo. Biện pháp kỷ luật cho sinh viên được thực hiện phù hợp với
các chính sách kỷ luật hiện có và có thể bao gồm đình chỉ hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật của Tiểu Bang
California và chính sách của GSD.
Học sinh được phép sử dụng thiết bị học khu để dùng Internet hoặc các dịch vụ mạng lưới khác phù hợp với Ban
Chính sách / hành chính 6163.4 (a), và các nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng được quy định dưới đây.
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Việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật và các tài nguyên do học khu cung cấp là một đặc ân, không phải là một
quyền lợi. Không có một phần của hệ thống máy điện toán, bao gồm thư điện tử, các tập tin cá nhân, dữ
liệu hoặc các chương trình sẽ được tùy thuộc vào bất kỳ quyền riêng tư. Sử dụng không thích hợp sẽ dẫn
đến việc hủy bỏ những đặc quyền và các biện pháp kỷ luật khác.
Học sinh không được truy cập, đăng, gửi, xuất bản, hay trưng bày vật chất có hại hoặc không thích hợp mà
là đe dọa, khiêu dâm, gây rối, hoặc tình dục rõ ràng, hoặc có thể được hiểu như quấy nhiễu hoặc chê bai
người khác dựa trên chủng tộc / sắc tộc của họ, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình dục, khuynh hướng tình
dục, tuổi tác, khuyết tật, tôn giáo, hoặc quan điểm chính trị.
Học sinh không được tiết lộ, sử dụng, hoặc phổ biến thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân hoặc những
người khác khi sử dụng thư điện tử, phòng chat, hoặc các hình thức khác của truyền thông điện tử học khu.
Những học sinh cũng được khuyến cáo không nên tiết lộ thông tin như vậy, bằng các phương tiện khác cho
các cá nhân được liên lạc thông qua Internet mà không có sự cho phép của cha mẹ / người giám hộ.
Học sinh không được sử dụng hệ thống để khuyến khích việc sử dụng rượu, ma túy hoặc thuốc lá, cũng
không được thúc đẩy những thói quen vô đạo đức hoặc bất kỳ hoạt động nào bị cấm theo quy định của
pháp luật, Chính Sách Hội Đồng Quản Trị hoặc hành chính.
Học sinh không được sử dụng hệ thống để tham gia vào thương mại hoặc các hoạt động cho lợi nhuận.
Học sinh không được sử dụng hệ thống để chống đối, đe dọa, quấy rối, hoặc giễu cợt các học sinh khác
hoặc nhân viên. Bắt nạt rõ ràng bị ngăn cấm. Điều này sẽ là trách nhiệm của học sinh để báo cáo cho giáo
viên của học sinh hoặc nhân viên khác các sử dụng không thích hợp, trang web, hoặc thông tin liên lạc.
Những tài liệu có bản quyền được đặt trên hệ thống máy điện toán của học khu chỉ phù hợp với các luật bản
quyền hiện hành. Bất cứ tài liệu sử dụng cho các dự án nghiên cứu xứng đáng được ghi đúng như với bất
cứ nguồn thông tin in nào khác.
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Học sinh sẽ không cố ý tải lên, tải xuống, hoặc tạo ra các vi rút máy điện toán và / hoặc cố gắng độc hại để
gây tổn hại hoặc phá hủy thiết bị hoặc các vật liệu của học khu hay điều khiển các dữ liệu của người sử
dụng khác, bao gồm cả cái gọi là "hacking" (xâm nhập không được phép).
Học sinh không được đọc thư điện tử hoặc các tập tin của người dùng khác. Họ sẽ không cố gắng can thiệp
với những người sử dụng khác khả năng gửi hoặc nhận thư điện tử, và họ cũng không cố gắng để xóa, sao
chép, sửa đổi, hoặc giả mạo thơ tín của những người dùng khác.
Học sinh có trách nhiệm báo cáo bất kỳ vấn đề bảo mật hoặc sử lạm dụng các dịch vụ cho các giáo viên
hoặc hiệu trưởng.
Học sinh không được tải phần mềm của vi tính hoặc các chương trình cá nhân trên máy điện toán của học
khu, cũng không tải xuống các chương trình từ Internet mà không có sự chấp thuận của giáo viên giảng dạy
của họ.
Sự phá hoại thực tế và vật chất sẽ không được tha thứ. Bất kỳ hành động cố ý của một học sinh mà thiệt
hại hoặc cản trở hiệu suất của kỹ thuật phần cứng Học Khu, phần mềm vi tính, hệ thống điều hành, hệ
thống thông tin liên lạc, sẽ được xem xét là phá hoại và phải chịu kỷ luật nhà trường và / hoặc hành động
hình sự hoặc dân sự thích hợp.
Việc sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật của GSD không phải là tư nhân; học sinh không nên hy vọng
rằng các tập tin được lưu trữ trên hay truyền đi thông qua các nguồn tài nguyên của Học Khu sẽ được giữ bí
mật. Tất cả truyền đạt số mã tùy thuộc vào sự kiểm tra và / hoặc giám sát bởi các nhân viên Học Khu và
các quan chức khác. Sự lưu trữ số mã là tài sản của GSD, và như vậy, các quản trị mạng lưới sẽ xem xét
các tập tin và thông tin liên lạc để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống và đảm bảo rằng các sinh viên đang sử
dụng kỹ thuật có trách nhiệm.
Việc sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật của Học Khu có thể liên quan đến việc sử dụng một mật khẩu,
mã số sử dụng mạng lưới hoặc mã số xác định hoặc xác nhận khác. Mật khẩu và mã số này được bảo vệ
như thông tin cá nhân được cung cấp cho người dùng cá nhân cho mục đích duy nhất của họ. Các học sinh
không được tiết lộ mật khẩu và mã số này với những người khác.

Hậu quả của việc Lạm dụng và / hoặc Vi phạm các Quy định của Hiệp định này.
Lạm dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật cá nhân hoặc Học Khu trên hoặc gần khu vực của trường, trong xe và
xe buýt trường học, tại các hoạt động do trường bảo trợ, cũng như sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật học khu
thông qua truy nhập từ xa ngoài trường, có thể dẫn đến hành động kỷ luật lên tới và bao gồm bị đuổi khỏi trường
học của Học Khu. Hiệp định này sẽ được sử dụng kết hợp với những chính sách Hội Đồng Giáo Dục của GSD,
Luật Giáo Dục California, và các pháp luật và các quy định khác của tiểu bang và liên bang, địa phương mà quản lý
các vấn đề áp dụng.
Sinh viên, phụ huynh và người giám hộ nên nhận ra rằng bản chất của việc sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ
thuật Học Khu mở rộng bên ngoài của bản thân nhà trường và vào các địa điểm từ xa ngoài trường như nhà. Thẩm
quyền của Khu Học Chánh để thi hành hành vi của học sinh và chính sách kỷ luật và các quy tắc sẽ áp dụng cho dù
việc lạm dụng hoặc vi phạm ở trường hoặc ra khỏi trường học chừng nào nguồn tài nguyên kỹ thuật Học Khu đang
được sử dụng trong các hành vi không thích hợp.
Giới Hạn về Trách Nhiệm Pháp Lý
Khu Học Chánh Garvey không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phải chịu đựng bởi các học sinh, bao gồm
cả những phát sinh từ không truyền đi, truyền đi sai lầm, gián đoạn dịch vụ, sử dụng trái phép, mất dữ liệu, và tiếp
xúc với vật liệu không phù hợp hoặc những người có thể gây hại. Sử dụng bất kỳ thông tin thu được thông qua
những kỹ thuật thông tin liên lạc hoặc mạng Internet là nguy cơ riêng của học sinh. Học Khu Garvey đặc biệt từ
chối bất cứ trách nhiệm nào về tính chính xác hoặc chất lượng của thông tin thu được qua mạng Internet Học Khu
không thừa nhận trách nhiệm đối với kỹ thuật cá nhân, bao gồm cả máy điện toán, điện thoại thông minh, các thiết
bị lên mạng, hoặc các thiết bị tín hiệu điện tử khác, nếu các thiết bị này bị hư hỏng, bị mất hoặc bị đánh cắp. Học
sinh và phụ huynh / người giám hộ của họ sẽ bồi thường và giữ Học Khu Garvey vô hại từ bất kỳ thiệt hại nào được
duy trì, như là kết quả của việc sử dụng hoặc lạm dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật của học khu bởi vị học sinh,
và / hoặc bị bỏ mất hay làm hư hại kỹ thuật cá nhân.
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Chữ Ký Được Yêu Cầu
Học Sinh: Tôi đã đọc các quy tắc trên. Nếu tôi không làm theo các quy tắc, tôi hiểu rằng tôi sẽ
không được phép sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật hoặc sử dụng Internet / những dịch vụ
mạng lưới, và tôi có thể bị xử lý kỷ luật và / hoặc các hành động pháp lý.
Tên Họ Học Sinh (chữ in):
Chữ Ký Học Sinh:

Ngày:

Chữ Ký của Phụ Huynh hay Người Giám Hộ cũng được yêu cầu dưới đây:
Tôi đã đọc Hiệp Định Sử Dụng Chấp Nhận của Học Khu. Trong việc xem xét cho các đặc
quyền của con tôi bằng cách sử dụng thiết bị kỹ thuật và các nguồn tài nguyên của Học Khu và
được cung cấp sử dụng Internet, tôi xin miễn trừ khu học chánh, người điều hành của nó và bất
kỳ tổ chức mà họ được liên kết từ tất cả các khiếu nại và bồi thường thiệt hại của bất kỳ tính chất
nào phát sinh từ không truyền đi, truyền sai lầm, gián đoạn dịch vụ, sử dụng trái phép, mất dữ
liệu, và tiếp xúc có thể gây hại hoặc không phù hợp vật chất hay con người phát sinh từ hoặc kết
nối với việc sử dụng các nguồn tài nguyên kỹ thuật của GSD.
Tôi cho phép con em tôi sử dụng nguồn tài nguyên kỹ thuật/những dịch vụ mạng lưới
do Học Khu cung cấp.
Tên Họ Phụ Huynh / Người Giám Hộ (chữ in)
Chữ Ký Phụ Huynh / Người Giám Hộ:
Xin vui lòng trả lại Hiệp định Sử Dụng Chấp Nhận này cho trường học của con em quý vị.
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