Thỏa thuận về Cách sử dụng Công nghệ Được chấp nhận dành cho
Học sinh RJUHSD
Học khu Trường trung học Roseville Join Union (RJUHSD) công nhận rằng công nghệ, bao gồm mạng và dịch vụ
Internet, mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội để nâng cao hơn nữa các mục tiêu giáo dục, và do đó Học khu muốn
cung cấp cho nhân viên và học sinh các dịch vụ công nghệ và mạng internet. Được tiếp cận các nguồn lực và thông
tin rộng lớn này là một cơ hội giáo dục đòi hỏi mọi cá nhân phải sử dụng các thiết bị một cách có trách nhiệm. Như
vậy, mỗi người dùng của RJUHSD nên hành xử một cách đạo đức, phù hợp với mục đích của học khu, và phải tuân
thủ quy tắc sử dụng phù hợp về mặt giáo dục. Vui lòng tham khảo Chính sách Hội đồng 6163.4 để biết đầy đủ chi tiết.
Người dùng dịch vụ mạng và công nghệ RJUHSD nên nhớ rằng mức độ bảo mật trên máy tính thuộc sở hữu của học
khu có thể không giống như mức độ mong đợi khi sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ Internet của riêng họ. Thông tin liên
lạc điện tử*, tệp và hồ sơ Internet có thể được kiểm tra cho mục đích giáo dục và hành chính và để xác minh người
dùng đang tuân thủ các nguyên tắc về cách sử dụng có thể chấp nhận được. (*Đối với mục đích của tài liệu này,
thông tin liên lạc điện tử bao gồm nhưng không giới hạn ở e-mail, các cuộc trò chuyện, blog, diễn đàn thảo luận và tin
nhắn.)
RJUHSD đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo các dịch vụ công nghệ và mạng được sử dụng chủ yếu cho các
hoạt động hỗ trợ mục tiêu của học khu. Mặc dù Học khu đã triển khai công nghệ lọc nội dung Internet nhằm ngăn chặn
việc truy cập nội dung có hại và không thích hợp, công nghệ lọc nội dung Internet không hoàn hảo và người dùng
Internet vẫn có thể truy cập được nội dung dành cho người lớn. Tương tự như vậy, công nghệ an ninh máy tính không
thể hoàn hảo, và có thể xảy ra trường hợp người dùng quyết tâm lạm dụng tài nguyên máy tính cho mục đích sai trái.
RJUHSD tin rằng các lợi ích của việc truy cập Internet dưới dạng tài nguyên thông tin và cơ hội hợp tác vượt xa mọi
bất lợi. Cuối cùng, phụ huynh và người giám hộ của các em học sinh tuổi vị thành niên có trách nhiệm thiết lập và
truyền đạt các quy tắc con em của họ phải tuân theo. Sử dụng công nghệ, dịch vụ mạng và Internet của Học khu là
một đặc quyền có thể bị thu hồi bất cứ khi nào xảy ra vì hành vi sai trái. Việc sử dụng dịch vụ Internet, mạng và công
nghệ được giới hạn nghiêm ngặt cho mục đích giáo dục.
TRÁCH NHIỆM
Dưới tư cách người dùng dịch vụ công nghệ, mạng và kết nối Internet của RJUHSD, tôi đồng ý:
A. Sử dụng mạng internet một cách chấp nhận được, tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của học khu
liên quan đến việc sử dụng mạng, như phải lịch sự, sử dụng ngôn ngữ thích hợp và tôn trọng quyền riêng
tư của người khác.
B. Sử dụng thời gian online và các tài nguyên công nghệ/mạng khác một cách hiệu quả và chỉ cho mục đích giáo
dục.
C. Báo cáo bất cứ hành vi lạm dụng công nghệ hoặc dịch vụ mạng nào được biết đến với giáo viên, quản trị
viên hoặc Văn phòng Học khu.
D. Nếu tôi đã được cấp một tài khoản mạng cá nhân, tôi sẽ là người duy nhất dùng tài khoản này. Tôi sẽ bảo vệ
tài khoản của tôi bằng cách không trao mật khẩu của tôi cho bất cứ ai, và tôi sẽ báo cáo bất cứ nghi ngờ về
sự lạm dụng nào cho giáo viên hoặc quản trị viên thích hợp. Tôi
sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng bởi tài khoản này.
E. Tuân thủ tất cả các luật bản quyền hiện hành. Tôi hiểu rằng việc sao chép trái phép hoặc lạm dụng tác phẩm
của người khác có thể được coi là đạo văn. Tương tự như vậy, bất cứ sản phẩm nào tôi tạo ra thông qua
việc sử dụng dịch vụ/mạng công nghệ RJUHSD sẽ là tài sản của riêng tôi, nhưng nó phải tuân theo tất cả
các nguyên tắc trong chính sách này.
F. Hỗ trợ để bảo vệ mạng RJUHSD khỏi các vi-rút hoặc các cuộc tấn công mạng nguy hiểm khác bằng cách
không mở các tệp đính kèm từ các nguồn không xác định được, không tải xuống và/hoặc cài đặt phần mềm
trái phép, và cảnh giác với các cảnh báo.
HÀNH VI SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ/MẠNG/ON-LINE TRÁI PHÉP bao gồm nhưng không giới hạn ở:
A. Sử dụng công nghệ hoặc dịch vụ mạng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cài đặt, sử dụng, lưu trữ
hoặc phân phối các phần mềm hoặc tài liệu có bản quyền vi phạm luật bản quyền.
B. Cài đặt hoặc sử dụng trái phép bất cứ phần mềm hoặc phần cứng nào không thuộc sở hữu của hoặc được
cấp phép hợp lệ bởi Học khu (ví dụ: trò chơi, ứng dụng, hệ điều hành, "phần mềm chia sẻ", linh kiện máy
tính và thiết bị ngoại vi).
C. Truy cập, đăng, gửi, xuất bản hoặc hiển thị những nội dung có hại hoặc không phù hợp mang tính đe dọa,
tục tĩu, gây rối hoặc khiêu dâm, hoặc có thể được hiểu là quấy rối hoặc gây rối người khác (“bắt nạt trên
mạng”) dựa trên cơ sở chủng tộc/dân tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác,
khuyết tật, tôn giáo hoặc chính kiến. Bộ luật hình sự California, Mục 313 (a).
D. Sử dụng công nghệ hoặc dịch vụ mạng cho doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp thương mại hoặc cho các hoạt
động chính trị.
E. Sử dụng tên, tài khoản người dùng hoặc mật khẩu của một cá nhân khác.
F. Cho phép một người dùng khác truy cập vào tài khoản của bạn, chia sẻ mật khẩu tài khoản điện tử, để
mật khẩu ở những nơi dễ tìm thấy, hoặc để máy tính không có ai giám sát trong chế độ "đã đăng nhập".
Được thông qua
ngày: 17 tháng 3,
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G. Tiết lộ, sử dụng hoặc phổ biến thông tin nhận dạng cá nhân hoặc “thông tin liên lạc” về bản thân hoặc
người khác khi sử dụng công nghệ giao tiếp điện tử. Học sinh được cảnh báo không tiết lộ thông tin cá
nhân theo bất cứ hình thức nào cho những người dùng Internet khác khi không có sự cho phép của nhân
viên, và học sinh nên thảo luận về các vấn đề về quyền riêng tư trực tuyến với cha mẹ hoặc người giám
hộ của các em. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số An sinh Xã hội hoặc các thông
tin nhận dạng cá nhân khác của học sinh.
H. Đọc hoặc truy cập thư điện tử hoặc tệp của người dùng khác. (Các nỗ lực hợp tác sẽ có vị trí và/hoặc tài
nguyên phù hợp và được xác định để chia sẻ tệp và thông tin.)
(xem tiếp trang sau)
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Cố gắng làm cản trở khả năng sử dụng tài nguyên công nghệ của người dùng khác, gửi hoặc nhận thư điện
tử, xóa, sao chép, sửa đổi hoặc giả mạo thư hoặc tệp của người dùng khác.
Gửi hoặc trao đổi tin nhắn trái với chính sách của trường hoặc học khu.
Sử dụng mã hóa hoặc mật khẩu để cố tình che giấu hoặc ẩn email hoặc tệp.
Phân phối tài liệu hoặc tệp điện tử theo cách có khả năng gây tắc nghẽn mạng hoặc cản trở khả năng
truy cập và sử dụng hệ thống của người khác (ví dụ: tải xuống các tệp cực lớn; gửi/phân phối tin nhắn
điện tử hoặc thư chuỗi; tải các tệp âm thanh và video không liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của
học khu; trò chuyện quá nhiều hoặc sử dụng tin nhắn tức thì cho các mục đích phi giáo dục).
Cố ý tải lên, tải xuống hoặc tạo vi rút máy tính.
Cố gắng phá hoại, gây hại, làm xáo trộn, đánh chặn hoặc phá hủy thiết bị, dữ liệu hoặc tài liệu của
học khu, bao gồm sử dụng và/hoặc sở hữu các công cụ “hack”.
Cố gắng vượt qua, phá vỡ hoặc vô hiệu hóa: bảo mật mạng, công nghệ bảo vệ chống vi-rút hoặc lọc nội dung
Internet; không giới hạn ở nhưng bao gồm việc sử dụng tính năng ẩn danh Internet để ngụy trang nguồn gốc
hoặc nội dung của người dùng/máy tính.
Thao tác dữ liệu của bất cứ người dùng, trường học hoặc học khu nào khác.
Truy cập trái phép vào máy chủ, hệ thống máy tính hoặc thiết bị mạng.
Sử dụng hoặc kết nối bất cứ thiết bị cá nhân (không phải của học khu) nào với mạng RJUHSD.

Học sinh vi phạm Thỏa thuận về Cách sử dụng Công nghệ Được chấp nhận dành cho Học sinh RJUHSD, Chính sách
của Hội đồng, sử dụng trái phép công nghệ hoặc dịch vụ mạng hoặc vi phạm luật tiểu bang hoặc liên bang có thể bị
xử lý kỷ luật, mất quyền truy cập và/hoặc chịu hình phạt pháp lý theo luật. Phòng Dịch vụ Công nghệ Học khu (District
Technology Services Department) và ban quản trị nhà trường có quyền xóa các tệp hoặc xóa quyền truy cập các nội
dụng bị phát hiện là có hiển thị hoặc phổ biến hành vi sai trái trực tuyến. Chúng tôi tôn trọng quyền cho phép hoặc từ
chối cho học sinh truy cập mạng/Internet của các bậc cha mẹ/giám hộ.

Học khu Trường trung học Roseville Joint Union hỗ trợ và tôn trọng quyền của mỗi gia đình để quyết định cho
phép hoặc từ chối không cho học sinh truy cập Mạng/Internet.
INTERNET CHO HỌC SINH/NGƯỜI DÙNG MẠNG
Bằng cách đăng nhập vào hoặc sử dụng bất cứ tài nguyên máy tính hoặc công nghệ nào trên mạng RJUHSD hoặc tại
các cơ sở của học khu, bạn hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chính sách này cũng như với bất
cứ và tất cả các quy tắc và quy định của học khu liên quan đến việc sử dụng công nghệ và thiết bị của học khu, bao
gồm cả việc sử dụng Internet. Bạn cũng
hiểu rằng bạn chỉ được phép sử dụng Internet và công nghệ truyền thông điện tử trên các máy tính và thiết bị của học khu
cho
mục đích giáo dục, và rằng bạn không được bảo đảm bất cứ quyền riêng tư nào đối với các thông tin liên lạc điện tử
hoặc hồ sơ Internet, và rằng thỉnh thoảng ban quản trị học khu có thể xem xét các thông tin liên lạc điện tử hoặc hồ
sơ Internet đó cho mục đích bảo mật chung và để đảm bảo việc tuân thủ với chính sách này.

Tên học sinh (vui lòng viết hoa)

Chữ ký của học sinh

Ngày

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA NGƯỜI DÙNG-HỌC SINH
Học khu không bảo đảm, dưới bất cứ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, rằng các chức năng hoặc các dịch vụ được
cung cấp bởi hoặc thông qua kết nối Internet của Học khu sẽ không có lỗi hoặc không có khiếm khuyết. Học khu sẽ
không chịu trách nhiệm cho bất cứ
thiệt hại nào có thể xảy đến với người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở tình trạng mất dữ liệu, gián đoạn dịch vụ
hoặc tiếp xúc với tài liệu hoặc người không phù hợp. Học khu không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc chất lượng
của thông tin thu được qua
hệ thống. Học khu sẽ không chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc sử dụng trái phép hệ thống.
Người dùng hoặc cha mẹ của người dùng sẽ bồi thường và giữ cho Học khu vô hại khỏi bất cứ tổn thất nào do hậu
quả của việc lạm dụng hệ thống của người dùng.
Bằng cách cho phép con quý vị truy cập và sử dụng bất cứ tài nguyên máy tính hoặc công nghệ nào trên mạng RJUHSD
hoặc trên cơ sở của học khu, quý vị cho phép con con quý vị sử dụng các mạng địa phương và cổng Internet của Học
khu Trường trung học Roseville Joint Union, và quý vị đồng ý, thay mặt cho bản thân quý vị và cho con quý vị, với tất cả
các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này.
Tên phụ huynh/Người giám hộ (vui lòng viết hoa)

Chữ ký của phụ huynh/Người giám hộ

Ngày

Ghi chú: Nếu quý vị không muốn cho con mình sử dụng và truy cập công nghệ và Internet, vui lòng liên hệ với
Hiệu trưởng hoặc quản trị viên nhà trường.
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