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CAM KẾT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ DÀ NH CHO HỌC SINH
Thông Tin Ho ̣c Sinh
Tên Ho ̣c Sinh

ID Ho ̣c Sinh

Lớp

Cam Kế t Của Ho ̣c Sinh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tôi đã đo ̣c Cam Kế t Sử Du ̣ng Công Nghê ̣ Dành Cho Ho ̣c Sinh của trường Everett Public Schools (3245P).
Tôi đã đo ̣c Sổ Tay Hướng Dẫn Công Nghê ̣ dành cho Phu ̣ Huynh/ Ho ̣c Sinh.
Tôi sẽ mang thiết bị của tôi đến trường mỗi ngày sau khi đã sa ̣c đầ y pin và sẵn sàng để sử dụng.
Tôi sẽ luôn để thiết bị của tôi được giám sát bất cứ lúc nào khi ở trường hoặc ở nơi công cộng.
Tôi sẽ không tẩ y xóa nhãn mã vạch của quận hoặc đánh dấu thiết bị của tôi bằng bất kỳ cách nào như dấ u hiê ̣u, giấy dán, vết
trầy xước, vế t khắc, v.v.
Tôi sẽ không cố tháo bỏ, thay đổi hoặc sửa chữa bất kỳ phần cứng nào, cài đặt bất kỳ phần mềm chưa được phê duyệt nào,
xóa bất kỳ phần mềm nào của quận được cài đặt sẵn, và/ hoặc sửa đổi hệ điều hành của thiết bị bằ ng bất kỳ cách nào.
Nếu tôi gặp vấ n đề với thiết bị của mình, tôi sẽ ngừng sử dụng nó và nhờ giáo viên của tôi hoặc mô ̣t kỹ thuật viên trơ ̣ giúp.
Tôi hiểu rằng tôi có thể mất các đặc quyền sử du ̣ng thiết bị công nghệ của mình do hành vi không phù hợp và có thể chịu
trách nhiê ̣m về chi phı́ đối với viê ̣c hư hỏng hoặc mất mát của bất kỳ thiết bị nào do quâ ̣n cung cấ p .
Tôi hiểu các thiết bị bi ̣đánh cắ p hoặc bị mất phải được báo cho quản lý nhà trường trong 24 giờ, hoặc ngày học tiếp theo.
Tôi sẽ trả lại thiết bị khi có yêu cầu của quâ ̣n và vào cuối năm học.
Tôi hiểu rằng nếu thiết bị không được trả lại, một báo cáo sẽ được nô ̣p cùng với sự thi hành pháp luật của địa phương nhằ m
kích hoạt tính năng theo dõi để thu hồ i thiết bị.
Tôi hiểu rằng tôi sẽ chiụ chi phı́ cho bất kỳ thiết bị nào bị mất hoặc bị hư hỏng bao gồm máy tính bảng, bàn phím, bô ̣ nguồn
điện và dây cáp, túi xách ho ̣c sinh và (các) cây bút mực kỹ thuật số.

Tên Học Sinh (Được in)

Chữ Ký Học Sinh

Ngày

Cam Kế t Của Phu ̣ Huynh
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Tôi đã đo ̣c Cam Kế t Sử Du ̣ng Công Nghê ̣ Dành Cho Ho ̣c Sinh của trường Everett Public Schools (3245P).
Tôi đã đọc Cẩm Nang Công Nghệ Phụ Huynh/Học Sinh
Tôi sẽ đảm bảo ho ̣c sinh của tôi mang thiết bị của chúng đến trường mỗi ngày sau khi đã sa ̣c đầ y pin và sẵn sàng để sử dụng.
Tôi hiểu rằng học sinh của tôi có thể mất các đặc quyền sử du ̣ng thiết bị công nghệ của chúng do hành vi không phù hợp,
làm hư hỏng, do cẩ u thả hoặc làm mấ t.
Quâ ̣n có quyề n tính toàn bô ̣ chi phí cho người sử dụng để sửa chữa hoặc thay thế thiết bị khi có hư hỏng hoặc mất mát xảy
ra do sơ suất đươ ̣c các quản trị viên nhà trường xác định. (RCW 28A.635.060)
Nếu thiết bị không được trả lại hoặc bị mấ t, bạn chấ p nhâ ̣n chiụ trách nhiệm về chi phí.
Tôi hiểu các thiết bị bi ̣đánh cắ p hoặc bị mất phải được báo cho quản lý nhà trường trong 24 giờ, hoặc ngày học tiếp theo.
Tôi hiể u ho ̣c sinh của tôi phải trả lại thiết bị khi có yêu cầu của quâ ̣n và vào cuối năm học.
Tôi hiểu rằng nếu thiết bị không được trả lại, một báo cáo sẽ được nô ̣p cùng với sự thi hành pháp luật của địa phương nhằ m
kích hoạt tính năng theo dõi để thu hồ i thiết bị.
Tôi hiểu rằng tôi sẽ chiụ chi phı́ cho bất kỳ thiết bị nào bị mất hoặc bị hư hỏng bao gồm máy tính bảng, bàn phím, bô ̣ nguồn
điện và dây cáp, túi xách ho ̣c sinh và (các) cây bút mực kỹ thuật số.
Tôi chấp nhận trách nhiệm theo dõi và đảm bảo việc sử dụng ma ̣ng và trang web phù hợp khi học sinh của tôi truy cập ma ̣ng
bên ngoài mạng lưới của quâ ̣n.
Tôi hiểu rằng học sinh của tôi không được cố tháo bỏ, thay đổi hoặc sửa chữa bất kỳ phần cứng nào, cài đặt bất kỳ phần
mềm nào chưa được phê duyệt bởi quận, xóa bất kỳ phần mềm nào của quận được cài đặt sẵn, và/ hoặc sửa đổi hệ điều hành
của thiết bị bằ ng bất kỳ cách nào.

Tên Phụ Huynh/ Người Giám Hộ (Được in) Chữ Ký Phụ Huynh/ Người Giám Hộ

Ngày

