Trường Công Lập quận Jefferson
Mẫu đơn phụ huynh đồng ý cho học sinh truy cập vào mạng lưới máy tính toàn cầu
& Sự đồng ý của học sinh về truy cập mạng toàn cầu
Những nguy cơ có thể xảy ra liên quan đến việc học sinh sử dụng mạng lưới máy tính toàn cầu (từ
đây ám chỉ là “Internet”), bao gồm nhưng không giới hạn đến:
 Có thể có những tài liệu hiện hữu hoặc bằng cách khác có sẵn trong Internet mà nhiều học sinh,
phụ huynh, hoặc thầy/ cô giáo có thể thấy đáng tranh luận, công kích, phản biện, khiêu dâm hoặc
mặt khác không phù hợp cho vị thành niên.
 Vài dịch vụ có sẵn trong Internet có thể được xem là công kích, và các học sinh phải có trách
nhiệm cho những hành động của các em trong lúc điều hướng mạng lưới.
 Hầu như không thể ngăn chặn học sinh nhận những tài liệu mà trước mắt hệ thống trường học
không bao giờ dự tính, trong lúc tôn trọng cương vị của học sinh như là một phần tử của cộng
đồng Internet.
 Chính sách của hệ thống trường học không thể hợp thức hóa những giới hạn chính xác trong sự
truy cập của các học sinh. Hơn thế, đó là trách nhiệm của học sinh tuân theo những tiêu chuẩn
được áp đặt bởi các phụ huynh của các em.

Trách nhiệm của học sinh trong lúc sử dụng Internet:
 Các học sinh có trách nhiệm dùng ngôn ngữ nghiêm túc khi dùng Internet. Hệ thống trường học
sẽ không khoan dung việc học sinh sử dụng điều xúc phạm hay tục tỉu trên Internet, và sử dụng
ngôn ngữ không phù hợp trên Internet có thể dẫn đến kết quả kỷ luật và học sinh này mất đặc
quyền sử dụng Internet.
 Là một phần tử cộng đồng, học sinh phải tôn trọng quyền của những người khác trong cả hai
cộng đồng địa phương và Internet bao quát. Ngôn ngữ, hình ảnh, hoặc tài liệu công kích, tục tỉu,
quấy rối, lăng mạ, hoặc phẩn nộ và/hay tấn công cá nhân là những hành động không thể chấp
nhận trong Internet, và học sinh nào tham gia vào những giao tiếp này trên Internet có thể bị kỷ
luật và/hay mất đặc quyền sử dụng Internet.
 Các học sinh có trách nhiệm tuân theo luật và điều lệ bản quyền, và phải tôn trọng tất cả vấn đề
bản quyền liên quan đến nhu cầu dữ liệu, và các đặc tính của sở hữu chủ trong lúc thực thi đặc
quyền Internet. Bất tuân của học sinh có thể dẫn đến kết quả kỷ luật, mất đặc quyền sử dụng
Internet, và/hay bị truy tố trước pháp luật của liên bang và tiểu bang.
 Các học sinh phải nhận thức quyền riêng tư của những người khác, và kiềm chế đăng tải lại
những thông tin cá nhân khi không có sự đồng ý trước của tác giả nguyên thủy. Bất tuân có thể
dẫn đến kết quả kỷ luật, mất đặc quyền sử dụng Internet.
 Các học sinh phải sử dụng Internet chỉ cho những hành vi hợp pháp. Học sinh nào tham gia vào
những hành vi bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn đến, chỉnh sửa tài liệu hoặc nhu liệu,
ăn cắp vi tính, phá mã khóa, nhập vào máy tính bất hợp pháp, hoặc phá hoại hiểu biết, hoặc tiêu
hủy những bộ phận máy tính sẽ bị kỷ luật, mất đặc quyền sử dụng Internet, và có thể bị truy tố về
vi phạm hình sự theo luật khả thi của liên bang và/hay tiểu bang.
 Các học sinh có trách nhiệm tránh sự lây lan ý thức hoặc vô ý thức của vi khuẩn máy tính.
Những cố gắng có chủ tâm làm suy giảm hoặc gián đoạn hiệu năng của máy tính bằng cách phát
tán vi khuẩn máy tính bị xem như những hành động có tội hình sự theo luật liên bang và tiểu
bang. Học sinh nào tham gia vào những hành động này sẽ bị kỷ luật, mất đặc quyền sử dụng
Internet, và có thể bị truy tố về vi phạm hình sự theo luật khả thi của liên bang hay tiểu bang.
 Học sinh nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của em đó. Bất tuân của một học
sinh thực thi trách nhiệm này bằng cách tặng mật mã của em cho một học sinh khác có thể dẫn

đến kết quả kỷ luật, và/hay mất đặc quyền sử dụng Internet.
 Học sinh phải có trách nhiệm cho những thông điệp, hành động và từ ngữ của em đó trên Internet.
Bất tuân thực thi những trách nhiệm này có thể dẫn đến kết quả kỷ luật và/hay mất đặc quyền sử
dụng Internet.
 Các học sinh có trách nhiệm thể hiện hành động gương mẫu khi sử dụng Internet, và phải cư xử
như những đại diện của cả trường các em và cộng đồng như là một khối. Bất tuân thực thi những
trách nhiệm này có thể dẫn đến kết quả kỷ luật và/hay mất đặc quyền sử dụng Internet.
Sự đồng ý của học sinh:
Tôi đã đọc và hiểu những trách nhiệm của tôi trong khi thực thi đặc quyền sử dụng hệ thống thông tin
Internet. Tôi đồng ý tuân theo những quy định và quy tắc của hệ thống trường công quận Jefferson khi sử
dụng Internet, và thực hiện trách nhiệm của tôi như đã phác thảo như trên. Tôi hiểu rằng bất cứ mọi vi
phạm quy định và quy tắc của hệ thống trường học, hoặc sự thất bại của tôi trong thực thi trách nhiệm của
tôi trong khi sử dụng Internet có thể dẫn đến kết quả kỷ luật, mất đặc quyền sử dụng Internet, và/hay bị
truy tố trước pháp luật khả thi của liên bang và/hay tiểu bang.

Chữ ký học sinh:_____________________________

Ngày/tháng/năm:______________

Sự đồng ý của phụ huynh hay giám hộ:
Là cha mẹ hoặc giám hộ của học sinh có tên trên, tôi đã đọc và hiểu những điều khoản và điều kiện sử
dụng hệ thống thông tin Internet ở trường của con em tôi, và những nguy cơ có thể xảy ra trong lúc sử
dụng Internet của con em tôi. Tôi đã đọc và hiểu, và đã bàn thảo với con em tôi về quy định và quy tắc
của hệ thống trường học, và trách nhiệm của con em tôi khi truy cập và sử dụng Internet. Tôi hiểu rằng
cơ hội được cung cấp cho con em tôi truy cập Internet ở trường nhằm dùng cho mục đích giáo dục, và
rằng hệ thống trường công quận Jefferson có hành động phòng ngừa hợp lý để loại bỏ những tài liệu mà
được xem là đáng tranh luận, công kích, phản biện, khiêu dâm hoặc mặt khác không phù hợp cho vị thành
niên. Nhưng, tôi cũng nhận thức rằng hạn chế truy cập vô những tài liệu đó là bất khả thi cho hệ thống
trường học tôi sẽ không quy trách hệ thống trường học về những tài liệu thâu nhận bởi con em tôi trên
hoặc thông qua Internet hoặc là ở trường, hay xa trường qua việc sử dụng hiểu biết và kỹ năng trong lúc
truy cập Internet như con em tôi có thể học hỏi ở trường.

Cha mẹ/Giám hộ (vui lòng viết chữ in): ______________________________

Ký tên:

____________________________________

Ngày/tháng/năm: _________________

