
Thông tin Sử Dụng và An Toàn Mobile Hotspot  
 
 
Nếu rời khỏi Học khu, vui lòng liên hệ với nhà Trường, gửi email tới laptops@seattleschools.org, hoặc gọi số 
206-252-0100 để làm hẹn trả lại thiết bị. 

Trường Học sẽ thông báo khi học sinh của quý vị cần trả lại thiết bị của mình vào cuối năm học. 

Mọi Thắc Mắc, Sửa Chữa, Bị Mất hoặc Bị Đánh Cắp Thiết Bị, vui lòng gọi:  206-252-0100 

Mobile Hotspots 

Mobile hotspot của Seattle Public Schools (SPS) cung cấp cho học sinh quyền truy cập Internet bằng các mạng di 
động khác nhau.  

Thông tin này được cung cấp để hướng dẫn về: 

• Trách nhiệm của học sinh và bảo quản thiết bị 

• Cảnh báo cho phụ huynh có học sinh đang sử dụng SPS hotspot 

• An toàn trực tuyến 

Trách Nhiệm của Học Sinh 

Việc học sinh sử dụng hotspot với laptop/iPad, Internet và các chương trình phải tuân thủ theo các chính sách 
của trường và học khu như được nêu trong Thỏa thuận Sử dụng Mạng. Các điểm phát sóng-hotspots chỉ được 
học sinh sử dụng cho việc học ở trường. Vì việc sử dụng dữ liệu còn hạn chế, việc sử dụng thêm hotspot có thể 
làm giảm chất lượng hoặc mất dịch vụ. 

Bảo Quản Thiết Bị 

• Không nên sử dụng hotspot trong khi đang sạc điện. 

• Giữ tất cả thức ăn và đồ uống tránh xa hotspots. 

• Cẩn thận khi cắm dây, cáp và các thiết bị lưu trữ di động khác để tránh làm hỏng cổng của hotspot. 

• Hotspots phải được đặt nơi thoáng mát, và các lỗ thông hơi không bị che khuất. 

• Nếu hư hại xảy ra, xin gọi:  206-252-0100 hay email: laptops@seattleschools.org 

 

 

mailto:laptops@seattleschools.org
mailto:laptops@seattleschools.org


Sàng Lọc Web /Virtual Private Network (VPN) 

• Các máy tính xách tay của học khu SPS được định dạng với một hệ thống VPN "bắt buộc". VPN cho phép 
một thiết bị được kết nối với mạng SPS, ngay cả khi chúng được sử dụng tại nhà hoặc trung tâm cộng 
đồng. 

• Sàng lọc web được cung cấp khi lướt web là "nỗ lực tốt nhất" và không ngăn chặn truy cập vào TẤT CẢ 
các trang web không phù hợp. 

• Cần có sự giám sát của người lớn khi sử dụng hotspot và người lớn nên báo cáo mọi lo ngại tới Seattle 
Public School. 

Bắt nạt qua mạng/An toàn trực tuyến/ Dữ liệu cá nhân 

• Người lớn nên thông báo cho Seattle Public Schools nếu nghi ngờ bắt nạt qua mạng. 

• Người lớn nên nhắc nhở học sinh: 

o Không bao giờ nói chuyện với người lạ qua mạng. 

o Không bao giờ đăng thông tin bảo mật hoặc nhận dạng trực tuyến về bản thân, chẳng hạn như tên, 
địa chỉ, trường học, v.v. 

o Không bao giờ đồng ý gặp bất cứ ai mà các em đã gặp trực tuyến. 

o Không bao giờ đăng hình ảnh của mình hoặc của các học sinh khác lên mạng Internet. 

Các Nguồn Hỗ Trợ Bổ Sung 

• Nhận tài nguyên an toàn trực tuyến: https://staysafeonline.org/ 
• Ngừng Bắt Nạt:  https://www.stopbullying.gov/ 
• Giữ cho trẻ an toàn trực tuyến: https://www.us-cert.gov/ncas/tips/ST05-002 
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