Trách Nhiệm Học Sinh Khi Sử Dụng Máy Vi Tính
Những KỳVọng Khi Sử Dụng
Máy vi tính này chỉ đ
ược chỉ sử dụng cho mục đ
ích giáo dục mà thôi. Máy cho phép truy cập vào các
công cụ và nguồn thông tin không tìm thấy trong tài liệu giáo dục truyền thống. Đ
ể có máy 24/7 gia tă
ng
nhiều cơ hội hơn cho các học sinh xử dụng như công cụ học tập và nguồn tin bất cứ lúc nào và nơi nào.
Sở hữu chủ
Máy vi tính, giây đ
iện của máy và túi đ
ựng là tài sản của Khu Học Chánh Bloomington. Đ
a phần, các học
sinh có thể sẽ đ
ược chỉ đ
ịnh cùng một máy từ niên học này sang niên học khác. Hãy gìn giữ các hiên vật
này đ
ể tình trạng máy lưu hành tốt và tường thuật các hư hại hay các vấn đ
ề tới trung tâm kỷ thuật truyền
thông.

Khoảng Thời Gian
Học sinh sẽ có cơ hội truy cập mạng 24/ 7 cho máy vi tính này trong suốt niên học, kể cả cuối tuần và các
ngày nghỉ trừ khi có chỉ thị khác. Các học sinh sẽ hoàn trả máy lại cho nhà trường vào đ
ầu mùa hè ở cuối
niên học.
Sửa chữa / thay thế
Thông báo các trục trặc của máy vi tính này với thầy cô giáo của các em hay giáo chức kỹ thuật ngay lập
tức. Bảo trì và sửa chữa sẽ đ
ược thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật của học Khu. Nội quy bảo trì máy
tương tự như các sách giáo khoa , thiệt hại do sử dụng sai hoặc lạm dụng của máy vi tính sẽ là trách
nhiệm của học sinh và gia đ
ình của quý vị.
Qua việc ký tên dưới đ
ây, tôi xác nhận rằng:
• Tôi đã đọc qua các nội quy trên
• Tôi biết tôi phải tuân theo luật sử dụng chấp nhận bởi Khu Học Chánh của Bloomington và nội quy an
toàn ( đ
iều lệ 524) có hiệu lực đ
ối với việc sử dụng máy tại trường và tại gia
• Bất tuân theo nội quy có thể dẫn đến hành động kỷ luật .
Tên học sinh___________________________________________________________

Chữ ký học sinh____________________________________________________ Ngày ____________________
Tên Phụ huynh hay bảo hộ____________________________________________ Ngày ____________________
Chữ ký Phụ huynh hay giám hộ________________________________________ Ngày____________________
Để biết thêm thông tin, xin vào trang mạng 
www.bloomingtonschools.info/NTL
info_______________
Gia đình quý vị có mạng lưới tại nhà mà máy vi tính có thể truy cập được?

1

❏ Có nối kết không dây

2

❏ Có  chỉ qua mạng dây cáp
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3

❏ Không  Gia đình chúng tôi không có mạng tại nhà mà máy vi tính có thể truy cập được

Thông Tin cho học sinh về máy Vi Tính
Thiết bị & Công Cụ
Một phần của Kỹ Thuật Tiếp Diễn cho Kế Hoạch Giáo Dục là cung cấp một trang bị học tập cá nhân để
sử dụng trong và ngoài giờ học. Mục tiêu là các học sinh có thể nối kết với các giáo chức với tài liệu học
tập bổ sung và các công cụ. Các công cụ học dành cho học sinh kể cả:
ISD271.org
Đây là một tài khoản Google Apps chương trình cho giáo dục. Nó có một số chức năng tương tự như một
khoản Google cá nhân nhưng quyền truy cập cho các chức năng được do huyện quản lý, không bao gồm
bất kỳ quảng cáo, và đã gia tăng giám sát các nội dung. Bộ cốt lõi kỹ thuật này của công cụ bao gồm:

• Mail
 Một trương mục điện thư để giao tiếp với giáo viên, học sinh, và những người

khác về trường

học liên quan đến bài vỡ

• Drive  lưu trữ tập tin trực tuyến cũng như các tài liệu cộng tác trực tuyến , trình bày, bản vẽ, và tạo
bảng tính

• Calenda
r  Lịch trực tuyến
• 
Trang Mạng
 Một công cụ tạo trang mạng hợp tác
• Các công cụ như EasyBib, Brain Pop và chương trình Bổ Túc Google kết nối, và nhiều chương trình
khác

www.bloomingtonschools.info/NTL

Moodle
Không gian trực tuyến này là một hệ thống quản lý học tập (LMS) cho môn học. Nhiều giáo viên sử dụng
chương trình này như là nơi để sắp đặt các linh kiện của lớp và cho học sinh có thể tương tác. Một số tính
năng của Moodle là:

• các nguồn trợ giúp được lưu tại một nơi
• uyển chuyển cho giáo chức hướng dẫn từng học sinh hay các nhóm sắp đặt tuỳ theo nhu cầu hay hoạt
động

• các nguồn như là mạng nối, dữ kiện, Dữ Kiện của Google, các hồ sơ âm thanh và hình ảnh
• Các tính năng như các cuộc thảo luận , đánh giá, và bảng hợp tác chú giải

HUB
The Hub là một công cụ trực tuyến Bloomington sở hữu cho các học sinh, phụ huynh và giáo chức. Mỗi
phụ huynh, giám hô và học sinh đều có một trương mục. Chức năng của HUB bao gồm:
● lịch học tương tác và thông tin cập nhật với các tin tức của trường và lớp học
● điểm danh, học bạ, và tổng kết các đã điểm thi qua
● thông tin của học sinh bao gồm mã số của học đựng đồ, mã số cá nhân và nhiều thông tin khác
Chịu trách nhiệm khi sử dụng
Máy vi tính này thuộc sở hữu của Khu Học Chánh Bloomington và cho hoc sinh vay mượn trong việc sử
dụng như một công cụ để học tập. Kỳ vọng nơi các em học sinh là sẽ sử dụng máy và trương mục của
trường chỉ cho các mục đích liên quan đến việc học và những gì đến trường học cách thích hợp như được
nêu ra bởi chính sách 524 : Nội Quy Sử dụng và Điều Lệ an toàn của hệ thống mạng của học khu . Để
xem điều lệ toàn bộ này, xin vào mạng 
www.bloomingtonschools.info
/aup.
Hướng Dẫn Sử Dụng Truy Cập Internet
Truy cập Internet là một đặc ân, không phải là quyền lợi. Học sinh có thể để xác định vị trí, sử dụng, và
trao đổi thông tin . Bằng cách đó, kỳ vọng là các em sẽ tuân thủ các hướng dẫn sau đây. Vi phạm các
nguyên tắc này sẽ dẫn đến biện pháp kỷ luật và có thể mất quyền truy cập.

• Sử dụng Internet cho mục đích giáo dục liên quan đến trường học hoặc các hoạt động trong lớp học.

•
•
•
•

Tôn trọng nội quy hiện tại của trường và chịu trách nhiệm cho hành động của

mình
Hãy hoà nhã và sử dụng ngôn ngữ thích hợp.
Tôn trọng các quyền của người khác .
Tuân thủ luật bản quyền hiện hành và quy chế. Xác định các nguồn thông tin khi trích dẫn cũng như
phần đồ họa.
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• Tự trọng bản thân, nhưng không tiết lộ các dữ kiện cá nhân như địa chỉ hoặc số điện thoại hay bất cứ ai
khác.

• Lưu ý rằng email (điện thư) sẽ không nằm trong phần cẩn mật. Những người quản lý hệ thống có thể
truy cập tài liệu điện tử và các trang mạng trong quá trình truy cập.

• Tôn trọng mạng lưới. Khôn ngoan trong thời gian sử dụng và hạn chế mức có thể khi dùng các nguồn
thông tin.

• Tôn trọng hệ thống an ninh.
• Sử dụng Moodle, Google Apps cho Edu , Hub , Wiki , Blog, và các ứng dụng tương tác Internet khác sẽ
được xem như là phạm vi không gian của lớp.
• Trách nhiệm dân sự và hình sự có thể xảy đến khi người dùng sử dụng trong trường hợp trái phép . Ban
tham khảo Quy chế 524 phần I.
Sàn Lọc
Mức lượng truy cập mạng được định tuyến thông qua các hệ thống sàn lọc kỹ thuật giống nhau khi ở
mạng của trường hay tại gia. Mạng sàn lọc nội dung phù hợp với luật Bảo vệ trẻ Trên Mạng (CIPA), bao
gồm nội dung đó là khiếm nhã, khiêu dâm, hoặc có hại cho trẻ vị thành niên. Vì bộ kỹ thuật sàn lọc không
ở mức hoàn hảo, do đó ở trường, phần "sàn lọc " tốt nhất là sự kết hợp của giám sát và giúp đỡ học sinh
để dẫn đến quyết định tốt về những quyết định mà các em truy cập và phân phối trực tuyến.

Gia Đình Kết Hợp và Giám Sát
Gia đình có thể giúp học sinh chịu trách nhiệm sử dụng bằng cách:
● giúp học sinh phân biệt sự khác biệt giữa việc sử dụng máy cho việc học và khi dùng cho cá nhân
● giám sát việc sử dụng và hoạt động của máy
● đồng ý trên nguyên tắc để sử dụng tại gia
● thiết lập một thói quen để nạp điện. Một số phụ huynh chọn để các máy nạp điện trong phòng ngủ của
họ để đảm bảo rằng máy tắt và không sử dụng vào ban đêm.
● kiểm tra quá trình truy cập mạng (trong máy Chromebook vào sau đó History “Quá Trình”

Thêm thông tin và dẫn giải cho các gia đình tại mạng 
www.bloomingtonschools.info
/NTLparents
Sử Dụng Mạng Ngoài phạm vi của trường học
Cho các gia đình hiện không có mạng Internet ở nhà có nhiều cách tùy chọn giúp để được nối mạng, bao
gồm:
• EveryoneOn.org/Bloomington: Cơ quan phi lợi nhuận này giúp nối mạng cho gia đình miễn phí hay với
lệ phí tối thiểu ($10/tháng) tùy chọn internet cho nhà của quý vị.
• Các Trạm Wifi
: Máy rà sóng để phát hiện các trạm phát sóng và các em có thể mượn mày này từ
trung tâm kỹ thuật / thư viện trườ
ng. Máy này phát ra tín hiệu hầu tiếp nhận các làn sóng mạng

dù bất cứ nơi nào có tín hiệu .
• Trung tâm Truyền thông/ thư viện Trường 
: Tất cả các trường trong học khu có mở cửa trước và sau
giờ học, học sinh có thể truy cập mạng lưới của trường trong những thời gian này .
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●
Nguồn Thông Tin Cộng Đồng 
: thư viện công cộng và nhiều doanh nghiệp địa phương và các tổ chức
có wifi miễn phí và mở rộng.

Thêm thông tin về cách truy cập có tại mạng www.bloomingtonschools.info/NTLinternet
Cách Gìn Giữ Máy Vi Tính
Kỳ vọng các học sinh sẽ gìn giữ máy tính như đã làm với những tài sản khác của trường với mức thận
trọng. Một số hướng dẫn cho việc gìn giữ bao gồm:
● Bỏ máy vào trong túi đưng máy
● Nên cho máy nạp điện đầy đủ mỗi ngày
● Báo cáo bất kỳ các thiệt hại về máy cho trung tâm truyền thông/ thư viện ngay lập tức
● Tránh gần nước, không ăn hoặc uống gần máy. Nếu bị nước ướt, tắt máy ngay lập tức và báo cáo với
trung tâm truyền thông.
Nếu máy vi tính dùng cho học sinh bị thiệt hại, bị mất hay bị trộm:

Vấn Đề

Thí Dụ

Việc Học Sinh Phải Làm

Thiệt Hại Mức 1: Không ảnh
hưởng đến hiệu quả của máy
vẫn còn dùng được
Lệ phí: Không

Móp ở góc cạnh
Mặt góc kiếng bị bể
Bị trầy
Bị lỏm

Tường trình với nhà trường lúc
hoàn máy lại hay khi bắt đầu
thấy máy có dấu hiệu trở ngại

Thiệt Hại Mức 2: Ảnh hưởng
đến hiệu quả của máy
Lệ phí: $25

Màng kính bị bễ

Tường trình với nhà trường
ngay lập tức

Thiệt Hại Mức 3: Máy hư hoàn
toàn
Lệ phí: $50

Mất máy
Máy không còn sửa được nữa
được xác nhận bởi nhận viên kỷ
thuật học khu

Tường trình với nhà trường
ngay lập tức

Mất Túi Đựng Máy
Lệ Phí: $15

Túi đựng mất hay không còn
dùng được nữa

Tường trình là mất túi đựng máy

Phá Hoại Máy
Lệ Phí; Trả hoàn toàn lệ phí sửa
chữa hay thay máy

Cố tình làm hư hại

Trường có thể tường trình với
cảnh sát

Dây nạp điện bị hư hay bị mất

Trộm
Lệ Phí: $0

Tường trình với trung tâm kỹ
thuật & cảnh sát giao liên của
trường.
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Nếu xảy ra ở ngoài phạm vi
trường học, tường trình với cảnh
sát và, làm biên bản.
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