
 

Mẫu đơn Không Sử Dụng Internet 
 
 

 
Trước khi truy cập vào hệ thống mạng của Nha, học sinh phải ký tên vào bản đồng ý sử dụng hệ thống 
tên Network Use Agreement cho việc đồng ý truy cập (Board Policy No. 2022 và Board Policy 3540). Quy 
định Board Policy No. 3540 cho phép Phụ huynh/Người giám hộ chọn lựa “không sử dụng” việc truy cập 
mạng lưới internet.  
 
Truy cập vào hệ thống mạng của Nha sẽ cho phép học sinh truy cập tài khoản email cá nhân. Nếu quý vị 
không muốn con quý vị truy cập tài khoản email cá nhân này, quý vị có thể chọn không sử dụng. Tuy 
nhiên, xin lưu ý rằng khi không sử dụng email, con quý vị cũng sẽ không được sử dụng mạng internet ở 
trong trường. 
 
Nếu quý vị không muốn con quý vị sử dụng internet trong trường, xin đánh dấu vào ô dưới đây, hoàn tất 
và ký tên sau đó gửi lại mẫu đơn này cho nhà trường. 
 

    KHÔNG, tôi không muốn con tôi truy cập mạng internet ở trường.  
 
Tên học sinh 
 
Tên Phụ huynh/Người giám hộ 
 
Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ      Ngày ký 
 
 
 

Dành cho nhà trường 
 

  Sysop/Analyst đã chuyển học sinh vào nhóm không sử dụng mạng Internet.  
 

Chữ ký của Sysop/Analyst                                                                                               Ngày ký 

 

 

 

 

(Xin xem mặt sau để biết thêm thông tin về an toàn mạng Internet.)  

 

Vietnamese 

http://www.seattleschools.org/modules/groups/homepagefiles/cms/1583136/File/Policies/Board/series2000/2022.pdf?sessionid=ff43e45bedf9c7bebd349f6a0574e934
http://www.seattleschools.org/modules/groups/homepagefiles/cms/1583136/File/Policies/Board/series3000/3540.pdf?sessionid=ff43e45bedf9c7bebd349f6a0574e934


 

Trường Công Lập Seattle tin tưởng rằng học sinh cần phải biết sử dụng thành thạo thông tin, tin tức 
truyền thông và kỹ thuật công nghệ để thành công trong thế giới điện tử. Mục tiêu của nha là cung cấp 
học sinh cơ hội phong phú để sử dụng công nghệ thông tin ở trường cho các mục đích quan trọng như là 
hợp tác trong các dự án trong việc học, chuyển các hồ sơ điện tử từ trường về nhà và từ nhà đến 
trường, nộp bài tập trên mạng..    

Tuy nhiên, cùng với các mặt tiêu biểu của mang, cũng có các vấn đề phải quan tâm về sự an toàn trên 
mạng. Việc nha chú trọng nhất là tất cả học sinh được sự giáo dục thích hợp về công ghệ và các thói 
quen tốt trên mạng.  Ngoài việc cung cấp các chỉ dẫn thích hợp cho học sinh về an toàn internet, SPS 
khuyến khích phụ huynh và giáo viên sử dụng các hướng dẫn từ Common Sense Media khi phụ huynh 
nói về công nghệ và mạng internet với học sinh 

Xin viếng thăm www.commonsensemedia.org để biết thêm chi tiết.   

 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/
http://www.google.com/url?url=http://www.pwpl.org/childrensroom/familyplace/internet-safety/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_WDqU8izHs-UigKlmYHwBA&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNEhxa8EkSjUcOMgQT0flMxMSviItw

