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Sử dụng hệ thống mạng của Trường Công lập Seattle là một đặc 
quyền. Bạn phải đọc và đồng ý tuân theo các nội quy của hệ thống 

mạng bên dưới để sử dụng tài khoản mạng của bạn. 

Các trường công lập Seattle chuẩn bị sẵn cho các học sinh được truy cập máy vi tính và mạng internet. 
Thông qua Internet, học sinh có thể có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, trang web và thỉnh thoảng email. 
Học sinh cũng có thể đăng trực tuyến. Học sinh được kỳ vọng sử dụng máy tính và Internet một cách có 
trách nhiệm và chỉ cho các mục đích liên quan đến việc học tập.  

Sử dụng hệ thống mạng Trường Công Lập Seattle là một đặc quyền. Vi phạm các điều khoản sử dụng có 
thể dẫn đến việc đặc quyền đó bị nhân viên của khu học chánh rút lại toàn bộ hoặc một phần. Tất cả các 
chính sách liên quan khác đến học sinh đều được áp dụng và các hậu quả khác bao gồm đình chỉ hoặc 
buộc thôi học có thể xảy ra. Vui lòng xem lại cuốn cẩm nang "Quyền hạn và nghĩa vụ của học sinh".  

Là một điều khoản về quyền sử dụng dịch vụ Internet của Trường Công lập Seattle, tôi 
hiểu và đồng ý với những điều sau đây: 

Tôi sẽ sử dụng nguồn tài nguyên điện toán một cách có trách nhiệm 

• Tôi sẽ chỉ sử dụng Internet và các nguồn tài nguyên điện toán khác chỉ cho các hoạt động học 
thuật. 

• Tôi sẽ chỉ chơi các trò chơi giáo dục được cho phép bởi giáo viên, người hướng dẫn hoặc người 
quản thủ thư của tôi. 

• Tôi sẽ làm theo hướng dẫn để in ấn của giáo viên hoặc nhà trường đưa ra. 
• Tôi sẽ chỉ lưu tài liệu trong thư mục phù hợp của mình cho mục đích giáo dục. 
• Tôi sẽ không truyền tải hoặc cố tình truy cập các tài liệu đồi trụy, không đứng đắn, quấy rối, phỉ 

báng hoặc xúc phạm dưới mọi hình thức. 

Tôi sẽ sử dụng tài nguyên điện toán một cách an toàn 

• Tôi sẽ không đưa ra tên, hình ảnh, địa chỉ, e-mail hoặc bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào 
khác trên mạng. 

• Tôi sẽ chỉ truy cập chatroom, bảng thông báo, blog hoặc đăng lên một trang Internet với sự cho 
phép rõ ràng của giáo viên. 

• Tôi sẽ không chia sẻ mật khẩu của mình với người khác. 

Tôi sẽ sử dụng tài nguyên điện toán một cách tôn trọng 

• Tôi sẽ không cố tình làm hại hoặc phá hủy dữ liệu trên bất kỳ hệ thống nào trên mạng hoặc 
internet. 

• Tôi sẽ không làm hư hại thiết bị máy tính hoặc chỉnh sửa hệ thống cài đặt của máy tính. 
• Tôi sẽ không chỉnh sửa các hồ sơ của học sinh khác. 

Tôi sẽ sử dụng các nguồn tài nguyên điện toán một cách tôn trọng tài sản trí tuệ của 
người khác. 
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• Tôi sẽ không cài đặt, lưu trữ hoặc phân phối phần mềm hoặc tài liệu trái phép. 
• Tôi sẽ nộp bài mà tôi đã tự làm ra. Nếu tôi mượn hoặc sao chép tài liệu từ các nguồn dữ liệu khác, 

tôi sẽ trích dẫn chính xác các nguồn dữ liệu đó. 

Tôi hiểu rằng: 

• Tôi chịu trách nhiệm về những gì được hoàn thành trên tài khoản máy tính của mình. 

• Nhân viên của khu học chánh có quyền xét duyệt bất kỳ tài liệu nào được gửi đi, gửi qua thư hoặc 
truy cập thông qua máy vi tính của Học khu hoặc tài khoản mạng do Học khu cung cấp. Nhân 
viên của học khu có quyền giám thị tất cả các tài liệu được lưu trữ trên máy tính của Học khu. 
Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, học sinh sẽ từ bỏ mọi quyền riêng tư hoặc 
bảo mật đối với tài liệu được tạo lên, gửi đi, truy cập hoặc lưu trữ qua máy tính của Học Khu 
hoặc tài khoản mạng do Học Khu cung cấp.    

• Nhân viên của Học Khu có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào mà họ cho rằng có thể là 
phi pháp, đồi trụy, không đứng đắn, quấy rối hoặc bị phản đối. 

• Khu học chánh không hứa rằng các chức năng của dịch vụ internet sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu cụ 
thể nào bạn có thể có, hoặc dịch vụ Internet sẽ không bị lỗi hoặc không bị gián đoạn. 

• Tôi không thể sử dụng nguồn tài nguyên điện toán để vi phạm các chính sách của học khu, luật 
của liên bang và tiểu bang. 

• Quản trị viên của học khu đưa ra kết luận cuối cùng về những gì thành lập cho vi phạm chính 
sách internet. Những vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các điểm mấu chốt trong 
bảng thỏa thuận này. 

 

 


