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Đơn Xin Lấy Dụng Cụ Dành Cho Học Sinh
Trường:
Thông Tin Học Sinh Năm Học 2018-2019
Tên Học Sinh

Lớp

Số Học Sinh

Ngày Sinh

Trước khi đem máy tính xách tay về nhà, học sinh và phụ huynh/người giám hộ cần đọc đơn chấp nhận xài và bảng tổng quát
về trách nhiệm của học sinh/gia đình rồi ký nhận trên trang Skyward.
Tôi, ______________________________________________ , đã đọc và đồng ý với những điều sau:
Tôi đồng ý nghe theo lời hướng dẫn của giáo viên/toà nhà/khu vực học khi sử dụng công nghệ như đã ghi trong Sổ Tay Học Sinh của
trường và “Sổ Tay Công Nghệ Cho Học Sinh và Gia Đình 1:1” của Khu Vực Học.
Tôi đồng ý lịch sự, cẩn trọng, và dùng ngôn ngữ thích hợp.
Tôi đồng ý báo cáo và/hoặc ngăn cản bất cứ hành động ăn hiếp, phá hoại hoặc tổn hại người khác.
Tôi đồng ý báo với người lớn nếu tôi đọc, nhìn thấy, hoặc nhập vào cái gì không thích hợp, hoặc nếu tôi chứng kiến việc sử dụng
công nghệ không thích hợp.
Tôi đồng ý tuân thủ tất cả bộ lọc và biện pháp an ninh.
Tôi đồng ý sử dụng công nghệ một cách cẩn thận, chăm lo cho thiết bị, và bảo tồn tài nguyên của khu vực học.
Tôi đồng ý không chia sẽ mật mã của tôi, ngoại trừ với giáo viên hoặc phụ huynh/người giám hộ của tôi (Quyền Lợi Giáo Dục Gia
Đình và Đạo Luật Bảo Mật hoặc là FERDA)
Tôi đồng ý sử dụng hồ sơ, thư mục và tài khoản của mình. Tôi sẽ không nhập vào hồ sơ, thư mục và tài khoản của ai khác mà không
được phép của họ.
Tôi đồng ý không tiết lộ hoặc đăng tải thông tin cá nhân thuộc về tôi hoặc một người khác (thí vụ như mật mã, địa chỉ, hoặc số điện
thoại).
Tôi đồng ý tuân thủ các luật bản quyền.
Tuân theo luật lệ Liên Bang, Tiểu Bang và địa phương, hệ thống trường công cộng ở Bellingham sẽ bảo vệ dữ liệu của học sinh và
nhân viên. Tuy nhiên, tôi hiểu là bất cứ việc sử dụng công nghệ điện tử nào của tôi cũng được giám sát và không phải là riêng tư hay bí
mật với khu vực học/cán bộ có thẩm quyền. Tôi hiểu là nếu tôi vi phạm sự đồng ý này, chính sách và thủ tục của khu vực học, hoặc sổ
tay học sinh, tôi có thể không được cho phép tiếp tục sử dụng công nghệ, hoặc tôi có thể nhận những hậu quả thích hợp khác.

Tên Học Sinh:

Chữ Ký Học Sinh

Ngày:

Với chữ ký/sự đồng ý của chúng tôi dưới đây với tư cách là người giám hộ của _____________________________________________________,
chúng tôi đồng ý và công nhận rằng chúng tôi đã đọc và đồng ý với điều sau:
Tôi hiểu là Thủ Tục 2022 Xài Công Nghệ Điện Tử Hợp Phép của hệ thống trường công cộng ở Bellingham giải thích những yêu cầu cho
học sinh để xài công nghệ một cách thích hợp và có trách nhiệm.
Tôi hiểu là khu vực học sẽ chi trả cho chi phí liên quan đến việc sửa chữa/thay thế cho những thiệt hại, mất mát, hoặc trộm cắp do vô tình.
Tôi hiểu là khu vực học được giữ quyền bắt người sử dụng phải chịu nguyên phí tổn cho việc sửa chữa hoặc thay thế khi thiệt hại hoặc mất
mát do cố tình hoặc do cẩu thả như được xác định bởi người quản trị toà nhà.
Tôi hiểu là học sinh của tôi phải trả thiết bị khi được yêu cầu vào cuối năm học hoặc trước khi đổi ra khỏi hệ thống trường công cộng ở
Bellingham.
Tôi hiểu là tôi sẽ phải trả phí khi có viết, hộp đựng, hoặc dây điện gì bị lạc hoặc mất.
Tôi chấp nhận trách nhiệm để hỗ trợ học sinh của tôi tuân theo thỏa thuận sử dụng thiết bị công nghệ cho học sinh và sử dụng thích hợp
nguồn lực công nghệ bên ngoài trường học.
Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ
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Hệ Thống Trường Công Cộng ở Bellingham
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