Hợp đồng Chromebook RJUHSD
Chromebook của học khu và các tài khoản trực tuyến do Học khu quản lý được cung cấp cho các em học
sinh thuộc Học khu Trường Trung học Roseville Joint Union (RJUHSD). Học sinh và phụ huynh xác nhận
rằng Chromebook là tài sản của RJUHSD và chỉ dành cho mục đích giáo dục trong thời gian học sinh theo
học tại RJUHSD. Nếu học sinh rời khỏi RJUHSD, hoặc khi có yêu cầu của nhân viên nhà trường,
Chromebook phải được trả lại ngay và trong tình trạng tốt. Học sinh và phụ huynh có trách nhiệm sử dụng
chromebook một cách an toàn và thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở những kỳ vọng sau đây:
1. Sử dụng Chromebook cho mục đích giáo dục.
2. Mang Chromebook đến trường hàng ngày, sạc pin đầy đủ, sẵn sàng cho việc sử dụng. Học sinh
hiểu rằng các em có trách nhiệm vận chuyển, giữ gìn và sử dụng Chromebook một cách an
toàn. Học sinh có thể mang Chromebook về nhà và những nơi khác ngoài giờ học, nhưng phải
luôn luôn có trách nhiệm gìn giữ và sử dụng Chromebook một cách phù hợp.
3. Học sinh và phụ huynh xác nhận rằng RJUHSD có thiết lập tính năng lọc nội dung internet
trên Chromebook thể theo luật liên bang (CIPA). Phụ huynh hiểu rằng tính năng lọc nội dung
không đảm bảo ngăn chặn được tất cả nội dung không phù hợp, và rằng học sinh có trách
nhiệm không truy cập các nội dung không phù hợp và không cố gắng vượt qua tính năng lọc
nội dung bằng bất cứ phương pháp nào. Mọi vấn đề liên quan đến tính năng lọc nội dung
phải được báo cáo cho nhân viên nhà trường ngay lập tức.
4. Học sinh phải tuân thủ các quy tắc hiện hành của mỗi trường học và Thỏa thuận về Cách
sử dụng Công nghệ Học sinh Được chấp nhận (Student Technology Acceptable Use
Agreement).
5. Học sinh có thể cá nhân hóa Chromebook của mình để dễ nhận dạng, miễn là mọi nhãn dán và
các đặc điểm nhận dạng khác đều phù hợp với môi trường giáo dục và có thể gỡ bỏ dễ dàng.
6. Học sinh phải ngay lập tức báo cáo bất cứ sự trục trặc, thiệt hại hoặc trường hợp mất
Chromebook (hoặc bộ sạc) cho nhân viên phụ trách của nhà trường.
7. Học sinh và phụ huynh không được phép cố gắng tự sửa Chromebook.
8. Học sinh không được cố gắng tải phần mềm hoặc sửa đổi hệ điều hành Chromebook khi
không được nhân viên nhà trường cho phép. Học sinh chỉ được phép cài đặt các ứng dụng
được liệt kê trên Google Store của RJUHSD. Chromebook sẽ được quản lý khi cần bởi nhân
viên nhà trường và Phòng Công nghệ RJUHSD cho những nhu cầu cập nhật và bảo trì khác.
9. Chỉ mỗi mình học sinh được chỉ định được phép vận hành chromebook. Học sinh không
được trao mật khẩu của mình cho bất cứ ai khác. Học sinh là người chịu trách nhiệm đầu
tiên và cuối cùng đối với tất cả các thông tin được truy cập và/hoặc truyền đi.
10. Học sinh và phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm trả lại chromebook trong tình trạng tốt
vào cuối năm học cấp hai, hoặc khi học sinh ngưng theo học hoặc chuyển ra khỏi
RJUHSD, hoặc ngay lập tức theo yêu cầu của nhân viên nhà trường.
11. Nếu học sinh gây thiệt hại do sự cố ý, ác tâm, hoặc sự cẩu thả đến bất cứ bộ phận nào của
chromebook hoặc bộ sạc, học sinh có thể sẽ bị tước đặc quyền hoặc bị kỷ luật, và/hoặc phụ
huynh sẽ phải trả phí sửa chữa và/hoặc tiền mua chromebook hoặc bộ sạc mới. Những thiệt hại
này bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại vật chất và/hoặc thay đổi trái phép trong
chromebook, việc cố gắng phá hủy dữ liệu của người dùng khác hoặc của mạng, và việc tải lên
hoặc tạo ra virus máy tính.
12. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm về tài chính nếu chromebook và bộ
sạc bị lạc mất hoặc đánh cắp. Chi phí thay thế chromebook năm đầu tiên là $270, giảm đi
$50 mỗi năm sau đó. Chi phí thay thế của bộ sạc chromebook là $30. Tất cả các nghĩa vụ
tài chính phải được đáp ứng trước khi năm học kết thúc. Việc không thực hiện bất cứ nghĩa vụ
tài chính có thể khiến học sinh bị giữ lại báo cáo thành tích, bảng điểm, bằng cấp hoặc

việc chuyển hồ sơ. Việc không tôn trọng nghĩa vụ tài chính cũng có thể khiến học sinh mất
quyền tham gia các sự kiện ngoại khóa do nhà trường tài trợ.
13. Phụ huynh có thể chọn mua bảo hiểm cho chromebook. Chính sách bảo hiểm sẽ bao gồm chi
phí của chromebook trong trường hợp hư hỏng hoặc trộm cắp. Vui lòng truy cập trang web
của học khu tại www.rjuhsd.us/technology, chọn menu thả xuống “student resources” nằm ở
phía dưới, bên trái của trang, sau đó chọn liên kết “Insurance”. (https://bit.ly/2vbqXpY)
14. Phụ huynh/Người giám hộ sẽ theo dõi việc sử dụng chromebook của học sinh, bao gồm Email và Internet ngoài giờ học.
15. Hậu quả của việc không tuân theo các điều khoản của hợp đồng này (sử dụng không phù hợp)
có thể bao gồm một hoặc nhiều trường hợp sau đây, và sẽ tùy thuộc vào tần suất và mức độ
nghiêm trọng của sự cố liên quan đến Chromebook và các vi phạm liên quan đến công nghệ
khác:
Phụ huynh được liên lạc, Gặp Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, Mất quyền sử dụng chromebook
ở nhà, Họp nhóm với phụ huynh và ban quản trị nhà trường, Mất quyền sử dụng chromebook ở
trường.

Trang chữ ký hợp đồng Chromebook của RJUHSD.
CHẤP NHẬN
Chữ ký của học sinh và phụ huynh cho thấy học sinh và phụ huynh chấp nhận các điều khoản của hợp
đồng này.

Tên phụ huynh viết hoa

Chữ ký của phụ huynh

Tên học sinh viết hoa

Chữ ký của học sinh

Ngày

Số ID cố định (Perm ID) của học sinh

