
Thỏa thuận về Cách thức Sử dụng Công nghệ Thông tin được Chấp nhận  

Kiến thức về Kỹ thuật số là một phần không thể thiếu trong việc truyền cảm hứng và chuẩn bị 
cho học sinh để các em sống trong cộng đồng thế giới đang thay đổi của chúng ta.  

Tất cả học sinh và phụ huynh/người giám hộ của các em đều phải ký tên vào Mẫu Thỏa 
thuận về Chính sách để xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và sẽ làm theo các điều kiện/quy 
tắc liên quan đến việc sử dụng công nghệ của trường/Hội đồng và cá nhân theo cách hỗ trợ 
việc học tập.  

Thỏa thuận này được thiết kế để đảm bảo môi trường học đường an toàn và hỗ trợ cũng như 
đảm bảo mạng được toàn vẹn.  

Thuật ngữ công nghệ của trường/Hội đồng được sử dụng trong tài liệu này đề cập đến, nhưng 
không giới hạn ở mạng máy tính, máy tính độc lập, thiết bị cầm tay, thiết bị ngoại vi, phương tiện 
kỹ thuật số và thiết bị lưu trữ bộ nhớ khi ở trường, sử dụng mạng hoặc công cụ do Hội đồng 
cung cấp và/hoặc tương tác với các học sinh khác hoặc nhân viên Hội đồng. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách của Hội đồng #194.0 Sử dụng Công nghệ .  

Thỏa thuận về Sử dụng Công nghệ của Học sinh Tiểu học 

Khi sử dụng công nghệ, học sinh có trách nhiệm:  
• Tuân theo Trường học An toàn và Tử tế và bộ quy tắc ứng xử của nhà trường  
• Luôn xin phép trước khi sử dụng công nghệ của trường học  
• Tôn trọng công nghệ của trường học. 
• Chỉ truy cập các trang web internet theo hướng dẫn hoặc tham khảo ý kiến của giáo viên. 
• Cần cư xử lịch sự khi viết tin nhắn và chia sẻ ý kiến trong khi sử dụng công nghệ. 
• Báo ngay cho nhân viên nếu máy tính có trục trặc. 
• Báo ngay cho nhân viên nếu các em thấy điều gì đó trên màn hình máy tính mà khiến họ khó 

chịu. 
• Dùng chung máy tính một cách công bằng nếu các em đang làm việc với bạn khác. 
• Chỉ sử dụng thông tin đăng nhập của riêng mình. 
• Nắm được thông tin đăng nhập và mật khẩu của các em và không bao giờ chia sẻ mật khẩu 

của các em với bất kỳ ai khác ngoài giáo viên hoặc phụ huynh/người giám hộ của mình. 

Thỏa thuận về Cách thức Sử dụng Công nghệ Thông tin được Chấp nhận cho Học sinh Trung 
học  
Khi sử dụng công nghệ, học sinh có trách nhiệm:  
• Tuân theo Trường học An toàn và Tử tế và bộ quy tắc ứng xử của nhà trường 
• Tôn trọng công nghệ. 
• Cần cư xử lịch sự khi viết tin nhắn và chia sẻ ý kiến trong khi sử dụng công nghệ. 
• Tôn trọng quyền riêng tư và thông tin cá nhân của người khác, bao gồm cả mật khẩu. 
• Giữ kín thông tin cá nhân (ví dụ: không công bố hình ảnh, tên, địa chỉ hoặc số điện thoại trên 

internet). 
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• Sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm cho các mục đích học tập theo hướng dẫn của 
giáo viên. 

• Tôn trọng thông tin/phương tiện truyền thông thu thập được trên internet bằng cách nêu rõ 
tất cả các tài liệu tham khảo trong danh sách tài liệu tham khảo, chú thích hoặc hình thức 
trích dẫn khác. 

• Báo cáo các vấn đề kỹ thuật, an toàn hoặc bảo mật mà mình biết. 
• Báo cáo các tình huống sai trái hoặc gây khó chịu liên quan đến công nghệ cho một nhân 

viên. 
• Chỉ sử dụng thông tin đăng nhập của riêng mình. 
• Không bao giờ chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai khác ngoài giáo viên hoặc phụ huynh/người 

giám hộ. 

Nhân viên có thể truy cập các tài khoản và thông tin liên lạc của học sinh do Hội đồng cung cấp 
cho mục đích đánh giá, để giữ cho hệ thống được toàn vẹn và để đảm bảo rằng học sinh đang 
sử dụng hệ thống một cách có trách nhiệm và an toàn. Do đó, học sinh không nên kỳ vọng rằng 
các tệp hoặc tin nhắn được lưu trữ là riêng tư.  

Hậu quả của những hành động trái với Chính sách của Hội đồng #668.0, Trường học An 
toàn và Tử tế;  Chính sách của Hội đồng #194.0, Sử dụng Công nghệ; các quy trình liên 
quan và bộ quy tắc ứng xử của trường học có thể bao gồm từ việc ngừng các đặc quyền 
đến đình chỉ học. 
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