
 
 
 

Chính sách của Hội đồng Nhà trường 236 - Thiết bị Di động 
Quy định hành chính 

Sửa đổi 8-2020 
 
 
Đối với học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12 trả Phí bảo vệ thiết bị hàng năm (trừ khi được miễn theo 

Quy định quản trị này) và ký Thỏa thuận sử dụng thiết bị di động, Thiết bị di động sẽ được phân phối 

cho học sinh vào đầu mỗi năm học và trả lại Quận vào cuối năm học và theo yêu cầu của Quận. 

 

 

Trước khi Thiết bị Di động được cấp cho học sinh lần đầu tiên, được phép mang Thiết bị Di động ra 

khỏi khuôn viên trường, học sinh / gia đình phải ký Thỏa thuận sử dụng Thiết bị Di động. Việc ký kết 

Thỏa thuận cho việc sử dụng thiết bị di động không cần thiết phải phát hành một Biểu mẫu đồng ý sử 

dụng được chấp nhận riêng. 

 
Thông báo bằng văn bản hàng năm cho cha mẹ / người giám hộ 

 

 

Học khu sẽ cung cấp thông báo hàng năm bằng văn bản cho phụ huynh / người giám hộ của Học khu 

có đủ điều kiện được cấp Thiết bị Di động chứa thông tin liên quan đến Sáng kiến Thiết bị Di động 

và các chính sách và thủ tục liên quan. 

 

Phí 

 
Phí bảo vệ thiết bị được đề cập trong Chính sách số 236 được quy định hàng năm. Giám đốc hoặc 

người được chỉ định có thể tăng hoặc giảm lệ phí hàng năm hoặc mức tối đa cho gia đình theo quyết 

định của mình. 

 

 

Miễn lệ phí 

 

 

Các gia đình gặp khó khăn về kinh tế có thể yêu cầu giảm hoặc miễn một phần Phí bảo vệ thiết bị. 

Điều này sẽ yêu cầu một cuộc họp ngắn, bí mật với Hiệu trưởng, Hiệu phó hoặc Cố vấn của trường. 

Sinh viên đủ điều kiện để được miễn Phí bảo vệ thiết bị sẽ không được miễn bất kỳ khoản phí nào 

liên quan đến hư hỏng hoặc mất mát như được mô tả trong Thỏa thuận sử dụng thiết bị di động. 
 

 

 

 

 



Quy trình báo cáo thiết bị di động bị mất hoặc bị đánh cắp 

 

Để báo cáo một Thiết bị Di động bị mất hoặc bị đánh cắp trong khuôn viên trường trong ngày học, 

học sinh phải liên hệ với Hiệu trưởng của tòa nhà, Hiệu phó hoặc Nhân viên Cảnh sát Trường học 

qua điện thoại, thư điện tử, hoặc bằng cách đến văn phòng chính của tòa nhà trường của họ. 

 

Lọc 

 

Các Thiết bị Di động sẽ được tự động định tuyến thông qua các biện pháp bảo vệ công nghệ của 

Học khu được đề cập trong Chính sách số 815.1, Sử dụng được Chấp nhận Máy tính, Mạng, 

Internet, Truyền thông Điện tử và Hệ thống Thông tin. Mặc dù thực tế là các biện pháp bảo vệ công 

nghệ đã được áp dụng, phụ huynh / người giám hộ được khuyến khích giám sát việc sử dụng Web 

của học sinh khi Thiết bị Di động được sử dụng ngoài khuôn viên trường. 

 

Phân phối thiết bị 

 

Các thiết bị sẽ được phân phối trong các sự kiện phân phối thiết bị được chỉ định tại mỗi trường. 

Trước khi nhận thiết bị, học sinh và phụ huynh phải đọc và đồng ý với các biểu mẫu và thỏa thuận 

sau: 

1. Thỏa thuận sử dụng thiết bị di động 

2. Thiêt bị di động. (Chính sách số 236) 

3. Sử dụng được chấp nhận Máy tính, Mạng, Internet, Truyền thông Điện tử và Hệ thống Thông 

tin. (Chính sách số 815.1) 

4. Truyền thông điện tử và Truyền thông xã hội. (Chính sách số 815.3) 

 

Cha mẹ / người giám hộ cũng phải trả Phí bảo vệ thiết bị hàng năm trước khi phát hành Thiết bị di 
động. Các gia đình gặp khó khăn về kinh tế có thể yêu cầu giảm một phần hoặc miễn lệ phí. 

 
Hướng dẫn Sử dụng cho Sinh viên & Biện pháp Phòng ngừa Chung 

 
 

• Thiết bị Di động chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục. (Chính sách số 815.1) 

• Không chia sẻ mật khẩu của bạn. Phòng Công nghệ SASD sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu 

của bạn qua e-mail. 

• Không được phép mang đồ ăn hoặc thức uống cạnh Thiết bị di động của bạn. 

• Dây, cáp và thiết bị lưu trữ di động phải được lắp vào và tháo ra cẩn thận vào và ra khỏi 

Thiết bị Di động. 

• Học sinh không nên mang Thiết bị Di động của mình cạnh màn hình hoặc khi màn hình đang 

mở. 

• Nên đóng các nắp Thiết bị Di động trước khi di chuyển chúng giữa các lớp để tiết kiệm pin. 

• Các Thiết Bị Di Động phải không có chữ viết, hình vẽ, nhãn dán hoặc nhãn nào không phải 

là tài sản của Học Khu Souderton Area. 

• Các Thiết Bị Di Động nên được cất cẩn thận vào tủ khóa và ba lô / túi xách. Xử lý bất cẩn có 



thể khiến màn hình bị nứt. 

• Không bao giờ được để Thiết bị Di động trong ô tô hoặc trong bất kỳ khu vực nào không có 

người giám sát. 

• Không để thiết bị của bạn tiếp xúc với nhiệt độ quá cao, ánh nắng trực tiếp hoặc tia cực tím 

trong thời gian dài. 

• Nên vận chuyển Thiết bị Di động trong túi sách suốt cả ngày. 

• Không dựa vào hoặc đặt các vật nặng lên Thiết bị Di động. 

• Không đặt bất cứ thứ gì lên bàn phím trước khi đóng nắp. 

• Lau sạch màn hình bằng vải mềm, khô chống tĩnh điện hoặc vải vi sợi. Không sử dụng chất 

lỏng hoặc nước trên Thiết bị Di động. 

• Sử dụng Thiết bị ở nhà 

o Sáng kiến Thiết bị Di động không cung cấp cho sinh viên quyền truy cập Internet. 

Học sinh sẽ có thể kết nối Thiết bị Di động của mình với mạng gia đình khi có sự 

chấp thuận của phụ huynh. Ngoài ra, sinh viên sẽ được hướng dẫn cách kết nối với 

các mạng không dây có sẵn trong quá trình đào tạo định hướng về cách sử dụng Thiết 

bị Di động của họ. 

o Đối với những học sinh không có Internet ở nhà, Comcast có một chương trình gọi là 

Internet Essentials cung cấp cho các gia đình quyền truy cập Internet với giá khoảng 

$ 10,00 mỗi tháng. Bạn có thể liên hệ với Comcast tại www.internetessentials.com 

hoặc gọi 1-855-846-8376 để biết thông tin. 

o Thiết bị Di động được thiết kế để sử dụng ở trường học mỗi ngày. Học sinh có trách 

nhiệm mang Thiết bị Di động của mình đến trường đã tính phí cho tất cả các lớp học. 

o Bộ phận công nghệ sẽ không cho mượn thiết bị trong trường hợp quên thiết bị hoặc 

hết pin. 

• Tiết kiệm công việc 

o Học khu đề nghị hoàn thành công việc trực tuyến bất cứ khi nào có thể để bài tập của 

học sinh được lưu lại trong thời gian thực. 

o o Học sinh có tùy chọn để lưu công việc của mình vào ổ USB hoặc ổ cứng ngoài cho 

mục đích sao lưu. 

• Phần mềm thiết bị 

o Học khu sẽ quảng cáo (đẩy) các ứng dụng (“ứng dụng”) và tiện ích mở rộng mà bạn 

sẽ có vào đầu năm học. Các ứng dụng và tiện ích mở rộng được liên kết với tài khoản 

người dùng của bạn và sẽ hiển thị mỗi khi bạn đăng nhập vào Thiết bị di động hoặc 

vào Google Chrome. Học sinh không thể xóa các ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng 

được đẩy sang Thiết bị di động. Họ có thể xóa mọi ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng 

mà họ cài đặt. 

o Sinh viên phải trả một khoản phí hàng năm không hoàn lại cho việc bảo hiểm thiệt 

hại do tai nạn trước khi sở hữu Thiết bị Di động của họ. Phí bao gồm các hao mòn 

thông thường và hư hỏng linh kiện nhỏ được bảo hành bởi nhà sản xuất và hư hỏng 

do tai nạn. 

o Học sinh sẽ nhận được một thiết bị cho mượn để sử dụng nếu Thiết bị Di động cần 

sửa chữa. Phí sẽ không được hoàn lại sau khi học sinh sở hữu Thiết bị Di động. 

• Thiết bị bị hư hỏng, bị mất hoặc bị đánh cắp 

o Nếu Thiết bị Di động bị hư hỏng, cha mẹ / người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm về chi 

phí sửa chữa. Nếu toàn bộ chi phí thay thế của một Thiết bị Di động mới thấp hơn chi 

phí sửa chữa cần thiết, phụ huynh có thể được yêu cầu hoàn trả cho Học khu chi phí 

để mua một thiết bị mới cho học sinh của họ. Việc mất hoặc trộm Thiết bị Di động 



phải được báo cáo cho Học khu vào ngày học tiếp theo sau khi sự việc xảy ra và có 

thể phải báo cảnh sát. Cha mẹ / người giám hộ chịu trách nhiệm thanh toán ít hơn chi 

phí sửa chữa hoặc toàn bộ chi phí thay thế Thiết bị Di động mới vào ngày mất. Thiết 

bị Di động mới hoặc đã sửa chữa sẽ được trả lại cho học sinh khi nhận được thanh 

toán. 

• Hỗ trợ kỹ thuật 

o Hỗ trợ kỹ thuật sẽ có sẵn trong giờ hoạt động đã đăng tại Trung tâm Công nghệ của 

trường được chỉ định nếu Thiết bị Di động cần được bảo dưỡng. 

o Các thiết bị cho mượn sẽ được cấp cho học sinh trong khi Thiết bị Di động bị hỏng 

của Học sinh đang được bảo dưỡng. 

o Các sửa chữa nhỏ hoặc được coi là hao mòn bình thường được chi trả theo Phí bảo vệ 

thiết bị. 

o Học sinh sẽ không nhận được thiết bị đã sửa chữa của mình cho đến khi việc sửa 

chữa hoàn tất và học sinh đã nộp thiết bị cho mượn và bộ đổi nguồn được chỉ định.  

• Bộ sưu tập thiết bị 

o Tất cả các Thiết bị Di động sẽ được thu thập vào cuối năm học vào hoặc trước ngày 

học cuối cùng của học sinh. 

o Thiết bị Di động không được trả lại một tuần sau ngày sinh viên cuối cùng sẽ bị coi là 

bị đánh cắp. Học khu cũng có thể xuất hóa đơn cho phụ huynh / người giám hộ chi 

phí thay thế Thiết bị Di động. Đây sẽ được coi là nghĩa vụ của học sinh, và phụ 

huynh / người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí bổ sung nào mà Học 

khu phát sinh để thu thập Thiết bị Di động. 

• Sử dụng e-mail & quyền công dân kỹ thuật số 

o Không mở, chuyển tiếp hoặc trả lời e-mail đáng ngờ trên Thiết bị Di động. Nếu bạn 

có câu hỏi về việc có nên mở e-mail hay không, hãy kiểm tra với Trung tâm Công 

nghệ trong tòa nhà của bạn. 

o Cẩn thận với các tệp đính kèm e-mail từ những người bạn không biết; nó có thể là 

một vi-rút hoặc một chương trình độc hại. Nếu nghi ngờ, đừng mở nó. 

o Không bao giờ trả lời các e-mail yêu cầu thông tin cá nhân, tên người dùng hoặc mật 

khẩu của bạn. Phòng Công nghệ SASD sẽ không bao giờ tìm kiếm thông tin này qua 

e-mail. 

o Suy nghĩ trước khi viết và gửi e-mail; lịch sự và lịch sự mọi lúc. 

o “Các chữ cái trong chuỗi” không chứa thông tin hữu ích. Điều này bao gồm các chuỗi 

thư cảnh báo về vi-rút hoặc lừa đảo trên Internet. Thông thường, các chuỗi ký tự liên 

kết bạn với vi-rút hoặc chính là trò gian lận. Không chuyển tiếp chúng từ Thiết bị di 

động của bạn. 

o Không cố gắng truy cập các trang Web không phù hợp / có vấn đề, hoặc nhấp vào các 

liên kết đáng ngờ vì điều này có thể gây ra cuộc tấn công bằng thư rác hoặc vi rút. 

o Việc sử dụng các proxy ẩn danh hoặc các công nghệ khác để vượt qua các chương 

trình lọc miền của Quận bị cấm. 

o Khi sử dụng mạng xã hội, hãy xem xét những điều sau: 

▪ Lịch sự và nhã nhặn. Để lại nội dung xúc phạm (ví dụ: từ ngữ chửi bới, lăng 

mạ, v.v.) ra khỏi các mục blog và các bài đăng nhận xét cho bạn bè. 

▪ Một khi bất kỳ văn bản hoặc ảnh nào được đặt trực tuyến, nó hoàn toàn nằm 

ngoài tầm kiểm soát của bạn, bất kể bạn có giới hạn quyền truy cập vào trang 

của mình hay không. Bất cứ điều gì được đăng trực tuyến đều có sẵn cho bất 

kỳ ai trên thế giới. 

▪ Không đăng thông tin, ảnh, hoặc các mục khác lên mạng có thể khiến bạn, gia 



đình hoặc bạn bè của bạn xấu hổ. Điều này bao gồm thông tin, ảnh và các 

mục có thể được người khác đăng trên trang của họ hoặc trên trang web của 

bạn. 

▪ Không đăng thông tin cá nhân của bạn: địa chỉ, (các) số điện thoại, ngày sinh, 

lịch học, nơi ở hoặc hoạt động hàng ngày của bạn. Bạn có thể mở mình cho 

những kẻ săn mồi trực tuyến. 

▪ Nhiều nhà tuyển dụng tiềm năng, các trường cao đẳng và đại học, các chương 

trình sau đại học và các ủy ban học bổng hiện tìm kiếm các trang mạng xã hội 

để sàng lọc các ứng viên. Bài đăng của bạn có thể ảnh hưởng đến việc lựa 

chọn trường đại học hoặc công việc của bạn sau này trong cuộc sống. 

 


