Học Khu Thống nhất Oakland
Mẫu đồng ý sử dụng Kỹ thuật
Chúng tôi cho học sinh sử dụng máy điện toán của Học khu, mạng lưới và kỹ thuật cho các mục đích giáo
dục. Chúng tôi báo cho phụ huynh và học sinh biết rằng một số tài liệu truy cập qua internet có những mục
bất hợp pháp, phỉ báng, không chính xác, hay xúc phạm tới một số người. Học khu không thể bảo đảm
phần mềm sàn lọc có thể ngăn cản mọi lúc việc truy cập những tài liệu không thích hợp này.
Muốn truy cập internet, hay bất cứ tài khoản lưu trữ nào hay lưu trữ phần mềm cá nhân, email, hay
kỹ thuật điện tử nào khác của học khu, tất cả học sinh và phụ huynh/giám hộ phải ký tên và trả lại
mẫu này cho nhà trường.
Việc dùng kỹ thuật của Học khu là một đặc ân, không phải là một quyền lợi. Mạng lưới điện tử của Học
khu là một phần của học trình chứ không phải là một diễn đàn công công cho công chúng sử dụng. Người
sử dụng không có sự riêng tư liên quan tới việc dùng thiết bị, mạng lưới, internet hay hồ sơ kể cả email của
OUSD. Xin đọc kỹ Mẫu chính sách đồng ý sử dụng kỹ thuật đính kèm. Vi phạm có thể dẫn tới biện pháp
kỹ luật. Vi phạm bao gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gởi hay trình bày hình ảnh hay biểu đồ xúc phạm
Dùng ngôn ngữ tục tĩu
Quấy rối, sỉ nhục, đe dọa, hay lạm dụng người sử dụng khác của mạng lưới
Vi phạm luật bản quyền
Dùng tài khoản hay khẩu lệnh của người khác
Phá hoại máy điện toán, hồ sơ của mạng lưới hay của người khác
Xâm phạm vào hồ sơ cá nhân người khác
Toan tính làm hỏng an ninh mạng lưới
“Bắt nạt trên mạng”
Dùng OUSD-Net cho mục đích thương mại hay lợi ích tài chính cá nhân

Trừ phi được nhân viên trường nói cách khác, học sinh không được tiết lộ, dùng hay phổ biến thông tin lý
lịch cá nhân về mình hay người khác khi dùng email, chat hay hình thức liên lạc điện tử khác. Học sinh
cũng được lưu ý không tiết lộ thông tin bằng cách liên lạc qua internet mà không có phép của cha mẹ/giám
hộ Thông tin cá nhân bao gồm tên học sinh, địa chỉ, số điện thoại, số am sinh xã hội, ngày sinh hay thông
tin nhận diện cá nhân khác.
Khi ký bản thoả hiệp này, tôi/chúng tôi cho biết là chúng tôi đã đọc chính sách sử dụng kỹ thuật của OUSD
và đồng ý tuân theo các điều khoản.Tôi/chúng tôi hiểu là máy điện toán và mạng lưới chỉ để cho mục đích
giáo dục và không tính có việc dùng riêng tư trong việc sử dụng này.
Học sinh đồng ý
Tôi hiểu rằng việc sử dụng máy điện toán, hay kỹ thuật khác trong khi ở trường hay liên lạc với học khu
hay bất cứ hệ thống lưu trữ (kể cả email, lưu trữ kỹ thuật số, website của lớp/học sinh) thì không thuộc về
tư nhân và học khu có quyền theo dõi hoạt động của tôi.
Tôi đã đọc các điều lệ và chính sách sử dũng kỹ thuật BP 6163.4 and Điều lệ Hành chánh AR 6163.4 và
đồng ý tuân theo. Tôi hiểu rằng vi phạm chinh sách hay điều lệ có thể mang lại hành động kỹ luật, bao gồm
việc mất đặc ân về kỹ thuật, tạm ngưng hay đuổi học hay bị truy tố.
Học sinh ký tên _________________________________ Ngày __________________________
Phụ huynh đồng ý
Tôi đã đọc chinh sách và điều lệ sử dụng kỹ thuật của Học khu. Về đặc ân của con tôi dùng hệ thống liên
lạc điện tử, và truy cập networks, Tôi không bắt Học khu Oakland, nhân viên hay cơ sở liên quan phải
chịu mọi khiếu nại, về việc con tôi sử dụng hay không sử dụng được hệ thống, kể cả nhưng không
giới hạn, những loại thiệt hại có trong chinh sách và điều lệ hành chánh.
Chữ ký của Phụ huynh/Giám hộ ______________________________________ Ngày _______________
Tên học sinh ___________________________________________ Ngày sinh: _______/______/_______
Trường _______________________________________________ Cấp lớp________________________
Địa chỉ nhà ở _________________________________________________________________________
Điện thoại nhà ____________________________ĐT sở làm hay Cell phone _______________________

