NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG
ĐƯỢC CHẤP NHẬN CỦA
HỌC SINH CÔNG NGHỆ
THUỘC KELLER ISD
Các tài nguyên công nghệ bao gồm cả truy cập Internet sẽ được sử dụng để thúc đẩy sự
đổi mới và học tập xuất sắc, phù hợp với Kiến thức và Kỹ năng Thiết yếu của Texas và
các mục tiêu của Khu Học chánh Độc lập Keller (“Keller ISD” hoặc “Khu học chánh”). Khu
học chánh đã triển khai một mạng lưới rộng, cung cấp cho học sinh quyền truy cập vào
vô số tài nguyên giảng dạy. Điều này cũng đặt trách nhiệm đạo đức lên tất cả những
người dùng công nghệ, bao gồm cả các học sinh.
Học sinh có trách nhiệm thể hiện hành vi phù hợp trên mạng máy tính của Khu học chánh
như khi ở trong lớp học hoặc hành lang của Khu học chánh. Hành vi đúng đắn, liên quan
đến việc sử dụng máy tính tương tự với hành vi đúng đắn trong mọi khía cạnh khác của
các hoạt động tại Keller ISD. Thông tin liên lạc trên mạng thường được công khai. Các
quy tắc và tiêu chuẩn chung tại trường học về hành vi của học sinh như được nêu trong
Bộ Quy tắc Ứng xử của Học sinh, Chính sách của Hội đồng và Nguyên tắc Sử dụng được
Chấp nhận của Học sinh Công nghệ (“AUG Học sinh”) áp dụng cho mọi hoạt động của
Hệ thống. Tài liệu này nhằm làm rõ những mong đợi đó khi chúng áp dụng cho việc sử
dụng máy tính và mạng, và phù hợp với Chính sách của Hội đồng CQ (Địa phương).
Keller ISD tin rằng việc truy cập vào các nguồn tài nguyên thông tin và cơ hội cộng tác,
khi được sử dụng một cách có trách nhiệm, sẽ mang lại lợi ích giáo dục cho học sinh và
nhân viên.
KHẢ NĂNG SẴN SÀNG
TRUY CẬP
Chỉ những học sinh đã xác định mục đích học tập mới được phép truy cập vào các hệ
thống quản lý dữ liệu và liên lạc điện tử của Khu học chánh, bao gồm nhưng không giới
hạn hệ thống điện thoại, mạng máy tính, hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị truyền
hình, cùng các khả năng truy cập Internet và mạng nội bộ (gọi chung là “Hệ thống”).
Truy cập vào Hệ thống là một đặc quyền, không phải là quyền. Tất cả người dùng sẽ
được yêu cầu xác nhận là đã nhận được và hiểu tất cả các quy định hành chính về việc
sử dụng hệ thống và phải đồng ý bằng văn bản sẽ tuân thủ các quy định và nguyên tắc
đó. Việc không tuân thủ các quy định hiện hành có thể dẫn đến tạm dừng hoặc chấm dứt
các đặc quyền và nhận hình thức kỷ luật khác phù hợp với Chính sách của Hội đồng. Vi
phạm pháp luật có thể dẫn đến việc truy tố cũng như nhận hình thức kỷ luật của Khu học
chánh.
Người dùng hệ thống không được truy cập trái phép vào tài nguyên hoặc thông tin.
ngNghieen Nghiêm cấm mọi nỗ lực đọc, xóa, sao chép hoặc sửa đổi thư điện tử của
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những người dùng khác trong Hệ thống, can thiệp vào khả năng gửi/nhận thư điện tử
người dùng khác trong Hệ thống hoặc sử dụng ID người dùng và/hoặc mật khẩu của
người khác. Người dùng phải theo dõi chặt chẽ mật khẩu Hệ thống của họ. Người dùng
nên bảo vệ (các) mật khẩu của họ để giúp đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của Hệ
thống. Để duy trì tính toàn vẹn của Hệ thống, người dùng không nên tiết lộ mật khẩu của
mình cho bất kỳ người nào khác. Không người dùng nào được cố gắng truy cập vào hộp
thư điện tử, hộp thư thoại điện thoại, tệp máy tính hoặc tài khoản Internet của người dùng
khác. Mọi hành vi truy cập trái phép hoặc cố gắng truy cập Hệ thống đều bị nghiêm cấm
và sẽ dẫn đến hình thức kỷ luật thích hợp.
Việc tải phần mềm vào Hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần cứng do Khu
học chánh quản lý được coi là vi phạm AUG Học sinh.
Nghiêm cấm mọi nỗ lực làm tổn hại hoặc phá hủy Hệ thống, thiết bị hoặc dữ liệu của Khu
học chánh, dữ liệu của một người dùng khác trong Hệ thống của Khu học chánh, hoặc
dữ liệu của bất kỳ cơ quan hoặc mạng nào khác được kết nối với Internet. Nghiêm cấm
vi phạm tính toàn vẹn của Hệ thống và/hoặc tệp dữ liệu của Khu học chánh, thao túng Hệ
thống và/hoặc tệp dữ liệu của Khu học chánh mà không có sự cho phép thích hợp. Nỗ
lực làm giảm hoặc phá vỡ hiệu suất hệ thống là vi phạm Chính sách của Hội đồng, Bộ
Quy tắc Ứng xử của Học sinh và AUG Học sinh và có thể cấu thành hoạt động bất hợp
pháp theo luật hiện hành của Tiểu bang và Liên bang. Hoạt động bị cấm này bao gồm
nhưng không giới hạn việc tải lên hoặc tạo vi-rút máy tính và “xâm nhập” vào dữ liệu hoặc
hệ thống của một người dùng khác trong Hệ thống của Khu học chánh, hoặc bất kỳ cơ
quan hoặc mạng nào khác được kết nối Internet.
Người dùng hệ thống không được phân phối lại các chương trình hoặc dữ liệu có bản
quyền nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền hoặc người
được chỉ định, trừ khi được cho phép bởi nguyên tắc sử dụng hợp lý.
Khu học chánh có quyền sử dụng Hệ thống của Khu học chánh cho các mục đích mà họ
thấy phù hợp và bảo lưu quyền giám sát mọi hoạt động trên Hệ thống, bao gồm các tài
khoản người dùng cá nhân của học sinh.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM
Khu học chánh không chịu trách nhiệm đối với việc học sinh sử dụng tài nguyên thông tin
điện tử không phù hợp hoặc vi phạm các giới hạn bản quyền hoặc các luật khác, lỗi hoặc
sơ suất của học sinh, và đối với bất kỳ chi phí nào mà học sinh phải chịu khi sử dụng Hệ
thống. Khu học chánh sẽ không chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, phù hợp với độ
tuổi hoặc khả năng sử dụng của bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên Internet. Không
có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào được thể hiện rõ ràng hoặc ngụ ý.
TIÊU CHUẨN ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH
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Tất cả học sinh được yêu cầu tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Học sinh, Chính sách của
Khu học chánh, luật của Tiểu bang và Liên bang, và AUG Học sinh khi giao tiếp với người
khác. Giao tiếp này bao gồm, không giới hạn, liên lạc với nhân viên của Khu học chánh
hoặc các học sinh khác của Khu học chánh, bất kể việc giao tiếp đó có xảy ra thông qua
việc sử dụng Hệ thống hay không. Ngoài ra, học sinh có trách nhiệm tuân theo Bộ Quy
tắc Ứng xử của Học sinh, Chính sách của Khu học chánh, luật của Tiểu bang và Liên
bang, và AUG Học sinh khi truy cập Internet thông qua việc sử dụng Hệ thống, khi ở
trường và trong các sự kiện do nhà trường tài trợ. Những quy tắc tương tự này được áp
dụng khi sử dụng các trang web, blog và Edmodo do Khu học chánh tài trợ. Ngoài ra,
tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng các tài nguyên Hệ thống của Khu học chánh để truy cập
các blog, tiểu blog, phòng trò chuyện, dịch vụ nhắn tin hoặc các trang mạng xã hội bên
ngoài không được Khu học chánh phê duyệt, nếu chưa có sự cho phép trước bằng văn
bản từ quản trị viên nhà trường được chỉ định. Các trang kết nối mạng xã hội bao gồm
nhưng không giới hạn MySpace, Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr và các trang web hẹn
hò hoặc mai mối.
Học sinh phải tuân theo Bộ Quy tắc Ứng xử và Chính sách của Hội đồng về việc sử dụng
và sở hữu các thiết bị viễn thông cá nhân trong khu vực của trường và tại các chức năng
do nhà trường tài trợ. [Xem Chínhh sách của Hội đồng FNCE (địa phương)].
VI PHẠM/XỬ PHẠT
Việc không tuân thủ AUG Học sinh và/hoặc Chính sách của Khu học chánh có thể dẫn
đến việc tạm dừng truy cập, chấm dứt các đặc quyền và/hoặc hình thức kỷ luật khác phù
hợp với Chính sách của Hội đồng và luật pháp Tiểu bang hoặc Liên bang. [Xem loạt Chính
sách của Hội đồng FO]. Hình thức kỷ luật bổ sung có thể được quy định ở cấp tòa nhà
theo Bộ Quy tắc Ứng xử của Học sinh. Vi phạm pháp luật có thể dẫn đến việc phải trình
diện trước cơ quan thực thi pháp luật cũng như nhận hình thức kỷ luật của Khu học chánh.
Những người vi phạm AUG Học sinh dẫn đến sự cố hoặc hư hỏng hệ thống có thể chịu
trách nhiệm bồi hoàn các chi phí phát sinh trong quá trình khôi phục hệ thống.
GIÁM SÁT SỬ DỤNG
Việc truyền thư điện tử và các hoạt động sử dụng khác trong Hệ thống của học sinh không
phải là quyền riêng tư và có thể được giám sát, xem xét, kiểm tra, chặn, truy cập hoặc tiết
lộ bất cứ lúc nào bởi nhân viên Khu học chánh được chỉ định để đảm bảo sử dụng phù
hợp.
Một cấp độ bảo mật mà Keller ISD đã triển khai là cài đặt dịch vụ lọc Internet. Học sinh
không được vô hiệu hóa hoặc cố gắng vô hiệu hóa bất kỳ dịch vụ lọc Internet nào. Ngoài
ra, tất cả học sinh sẽ nhận được hướng dẫn trong lớp về việc sử dụng công nghệ phù
hợp và hành vi Internet được chấp nhận, bao gồm cả đọc lại AUG Học sinh. Những người
dùng hệ thống và phụ huynh của học sinh có quyền truy cập Hệ thống cần lưu ý rằng việc
sử dụng Hệ thống có thể cấp quyền truy cập vào các hệ thống liên lạc điện tử khác trong
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mạng điện tử toàn cầu và nơi có thể chứa tài liệu không chính xác và/hoặc phản cảm.
Keller ISD luôn nỗ lực để hạn chế quyền truy cập vào tài liệu bị phản đối; tuy nhiên, rất
khó để có thể kiểm soát được tất cả các tài liệu như vậy trên Mạng/Internet, ngay cả khi
có bộ lọc. Học sinh truy cập vào tài liệu đó được kì vọng sẽ ngừng truy cập càng nhanh
càng tốt và báo cáo ngay sự cố cho giáo viên hoặc nhân viên giám sát. Tuy nhiên, cuối
cùng thì trách nhiệm của người dùng là sử dụng hợp lý các tài nguyên công nghệ. Nếu
người dùng bị phát hiện vi phạm AUG Học sinh, vụ việc sẽ được coi là vi phạm nội quy
nhà trường và Bộ Quy tắc Ứng xử của Học sinh, dẫn đến các biện pháp kỷ luật.
HÀNH VI SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN
Hệ thống của Khu học chánh sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích học tập, giảng dạy và
quản trị phù hợp với nhiệm vụ và mục tiêu của Khu học chánh. Đặc biệt nghiêm cấm sử
dụng hoặc trưng cầu thương mại bằng Hệ thống của Khu học chánh. Không được sử
dụng Hệ thống cho các mục đích bất hợp pháp, hỗ trợ cho các hoạt động bất hợp pháp
hoặc cho bất kỳ hoạt động nào khác bị cấm theo chính sách hoặc nguyên tắc của Khu
học chánh. Học sinh sẽ được cung cấp thông tin liên quan đến hành vi trực tuyến phù
hợp, tương tác phù hợp với những người khác trên các trang mạng xã hội và phòng trò
chuyện, và nhận thức và phản hồi khi bị bắt nạt trên mạng theo Chính sách của Hội đồng
CQ (ĐỊA PHƯƠNG).
1. Trách nhiệm:
• Học sinh truy cập vào các nguồn thông tin viễn thông và mạng phải tuân theo các
nguyên tắc được xây dựng cho việc lựa chọn các tài liệu giảng dạy phù hợp có
trong Chính sách của Hội đồng EFA (Địa phương)
• Vì quyền truy cập có thể mở rộng ngoài các tài nguyên được đánh giá hoặc xem
trước nên học sinh và phụ huynh
phải được thông báo rằng họ có thể gặp các tài liệu không phù hợp trong quá trình
nghiên cứu của học sinh để đạt được các mục tiêu giảng dạy hợp lệ. Nếu vô tình
gặp phải các tài liệu không phù hợp như vậy, cần tránh truy cập ngay lập tức.
• Người dùng không được cố ý truy cập tài liệu hoặc gửi hoặc đăng tin nhắn xúc
phạm,
lạm dụng, bẩn thỉu, tục tĩu, khiêu dâm, định hướng tình dục, đe dọa, quấy rối, gây
tổn hại đến danh tiếng của người khác, xúc phạm chủng tộc hoặc bất hợp pháp.
Học sinh được kì vọng sẽ sử dụng ngôn ngữ phù hợp và kiềm chế việc chửi thề,
sử dụng lời lẽ thô tục và/hoặc những lời chỉ trích sắc tộc hoặc chủng tộc.
• Trong giờ học, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh hướng tới những tài liệu phù hợp.
Bên ngoài
trường học, gia đình sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.
• Trong khi sử dụng Internet trên máy tính của khu học chánh, không nên chia sẻ
trực tuyến các thông tin cá nhân không phù hợp với việc sử dụng hướng dẫn.
• Học sinh không được sử dụng thiết bị của Khu học chánh để đặt lịch hẹn gặp gỡ
những người
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mà họ đã gặp trên mạng và nên báo cáo với giáo viên hoặc quản trị viên nếu họ
nhận được bất kỳ yêu cầu gặp gỡ nào như vậy
2. Quyền riêng tư:
• Khu vực lưu trữ mạng có thể được coi như tủ khóa tại trường học. Nhân viên Khu
học chánh được chỉ định có thể xem xét các tệp và thông tin liên lạc để duy trì tính
toàn vẹn của hệ thống và đảm bảo rằng người dùng đang sử dụng hệ thống một
cách có trách nhiệm. Người dùng không nênnghĩ rằng các tệp được lưu trữ trên
các máy chủ của Khu học chánh sẽ luôn ở chế độ riêng tư.
• Mọi nỗ lực gây tổn hại hoặc phá hủy thiết bị hoặc dữ liệu của Khu học chánh hoặc
dữ liệu của người dùng khác của
Hệ thống thuộc Khu học chánh, hoặc bất kỳ cơ quan nào hoặc các mạng khác
được kết nối với Internet đều bị cấm. Nghiêm cấm vi phạm tính toàn vẹn của hệ
thống dữ liệu của Khu học chánh hoặc thao túng các tệp dữ liệu của Khu học chánh
mà không có sự cho phép thích hợp. Các nỗ lực làm giảm hoặc phá vỡ hiệu suất
hệ thống là vi phạm Chính sách của Hội đồng và có thể cấu thành hoạt động bất
hợp pháp theo luật hiện hành của Tiểu bang và Liên bang. Hoạt động bị cấm này
bao gồm, nhưng không giới hạn việc tải lên hoặc tạo vi-rút máy tính và “xâm nhập”
vào dữ liệu hoặc hệ thống của một người dùng khác trong Hệ thống của Khu học
chánh, hoặc bất kỳ cơ quan hoặc mạng nào khác được kết nối Internet.
THÔNG BÁO CỦA COPPA
Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em (COPPA) là luật Liên bang về việc
thu thập thông tin cá nhân trực tuyến từ trẻ em dưới 13 tuổi. Các điều khoản quy định rõ
những gì nhà điều hành trang web phải đề cập trong chính sách quyền riêng tư, thời điểm
và cách tìm kiếm sự đồng ý kiểm chứng từ phụ huynh và trách nhiệm của nhà điều hành
trong việc bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của trẻ em trên mạng.
Keller ISD sử dụng một số ứng dụng phần mềm giáo dục và dịch vụ trên web được điều
hành bởi các bên thứ ba. Các bên này nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Khu học
chánh đối với việc sử dụng và duy trì dữ liệu của học sinh. Phụ huynh muốn từ chối truy
cập vào các công cụ giáo dục này phải gửi văn bản từ chối tới hiệu trưởng, nói rõ rằng
nhà trường cần từ chối cho con của họ truy cập vào các công cụ này. Ví dụ về các công
cụ này là Google Suite for Education, blog, công cụ thuyết trình trực tuyến và các tài
nguyên kỹ thuật số khác. Thông tin thêm về COPPA có trên trang web của Ủy ban
Thương mại Liên bang tại địa chỉ www.ftc.gov.
Khu học chánh cung cấp tài khoản email và tài khoản Google Suite for Education
cho mỗi học sinh. Các tài khoản này được sử dụng để đăng nhập vào Google cho các
dự án liên quan đến trường học và để dạy cho học sinh các kỹ năng giao tiếp, hợp tác
và quyền công dân kỹ thuật số. Tài khoản email của học sinh bị giới hạn để học sinh chỉ
được phép liên lạc với giáo viên và nhân viên tại trường họ theo học. Học sinh không thể
nhận hoặc bắt đầu email cho các nhân viên hoặc học sinh khác trong Khu học chánh
cũng như không thể gửi hoặc nhận email bên ngoài Khu học chánh.
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Danh sách các ứng dụng và trang web có thể được sử dụng trong các lớp học của Khu
học chánh, với các liên kết đến chính sách bảo mật và điều khoản dịch vụ của họ, có sẵn
trên trang web của Keller ISD tại https://www.kellerisd.net/site/Default.aspx?PageID=221

Xác nhận và Đồng ý
Tôi đã đọc và sẽ tuân thủ các Nguyên tắc Sử dụng được Chấp nhận này và hiểu rằng
việc sử dụng tài nguyên công nghệ là một đặc quyền, không phải là quyền. Tôi hiểu rằng
nếu tôi không tuân thủ các Nguyên tắc này, tôi sẽ phải chịu hình thức kỷ luật thích hợp.
Chữ ký điện tử của tôi tại phần Xác nhận trong Sổ tay Học sinh và Bộ Quy tắc Ứng xử
của Học sinh, nếu thích hợp, xác nhận việc tôi đã nhận được các Nguyên tắc này và tôi
đồng ý tuân theo chúng như một điều kiện để truy cập vào Tài nguyên Công nghệ của
Khu học chánh.
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