
 

 
 

 
 

 
  

  

  

 
  

  

 

  

 

 

 
  

  
 

  

 

 
  

 
   

  

  

 

 
 

  

 

 

  

 
  
 

 

     
  

  
  

 

 

 

  
 

  

 

  

 

   

  

  
    

 
  

 

 

Hợp Đồng Máy Móc Tùy Chỉnh 
Những Điều để Ghi Nhớ... 

Khi con em đạt tới giai đoạn quan trọng mà các em có được máy vi tính riêng của mình hay được trường cấp phát, bước 
quan trọng là nói với con em về những kỳ vọng để sử dụng ở nhà quý vị. Hãy sử dụng những hướng dẫn đề nghị dưới đây 
để giúp chắc chắn là quý vị và con em cùng hiểu như nhau.  Sau đó dùng mẫu phiếu tùy chỉnh để phác thảo những kỳ vọng 
đã thỏa thuận với nhau. 

Ở Đâu, Khi Nào, và Bao Lâu? 

Hãy quyết định nơi quý vị thấy thoải mái cho con em 
sử dụng máy. Các em có thể nào chỉ sử dụng ở những 
nơi gia đình sinh hoạt, như một phòng sinh hoạt của gia 
đình hay nhà bếp? Các em có thể nào mang vào phòng 
ngủ các em hay phòng tắm? Các em có thể nào sử dụng 
tại bàn ăn tối? 

Hãy nói về “cân bằng” thời gian dành cho kỹ thuật, 
phương tiện truyền thông, và những sinh hoạt khác 
có nghĩa thế nào. Một số bước nào gia đình có thể lấy 
để cân bằng thời gian màn hình với thời gian mặt-đối
mặt? Quý vị có muốn làm bàn ăn thành một khu vực 
miễn-máy móc, nơi mà không thành viên nào trong gia 
đình (dù là các người lớn) có thể sử dụng một điện thoại 
di động, máy tính bảng, hay máy vi tính không? Quý vị 
có muốn đặt ra một giới nghiêm cho lúc những máy móc 
cần phải tắt không?  

Kiểm Lại 

Hãy giải thích rằng với tư cách là phụ huynh hay 
người chăm sóc, một phần của công việc của quý vị 
là hướng dẫn các em.  Nhận biết các phương cách để 
duy trì truyền đạt cởi mở và chân thật với các con em về 
những máy móc của các em. 

Hãy thảo luận cách thức quý vị sẽ theo dõi máy móc. 
Quý vị có muốn kiểm soát về sinh hoạt của con em 
không?  Nếu có, bằng cách nào? Quý vị sẽ hỏi con em 
cho quý vị truy cập vào những điện-thơ, điện nhắn, và 
IMs? Đôi lúc quý vị sẽ xem lại sự tìm kiếm tiền sử của 
em (mà có thể xóa bỏ được)?  

Hãy nói với con em về những loại các công cụ các 
em sẽ sử dụng và những số mục trường các em sẽ 
có.  Hãy hỏi các em cho quý vị biết những công cụ các 
em sử dụng ở trường. Các công cụ hoạt động như thế 
nào?  Có những gì mới hay về các công cụ?  Cách nào 
những công cụ nầy yểm trợ giúp việc học tập của các 
em? 

Thiết Định về Riêng Tư 

Hãy thực tập cùng tạo ra một mã số vững chắc. 
Dùng tối thiểu tám ký tự (pha lẫn những mẫu tự, con số, 
và ký hiệu) và tránh gồm bất cứ thông tin riêng tư như là 
những tên, ngày sanh, địa chỉ, v..v.  Hãy nhớ cho con em 
viết xuống những tên sử dụng và mã số và lưu giữ thông 
tin ở một nơi an toàn.  

Hãy thảo luận mức quan trọng không chia sẻ những 
mã số với các người khác, và quyết định xem cha mẹ 
có nên là một ngoại lệ đối với quy tắc hay không. Một ý 
kiến là cho trẻ em tạo lập những mã số của riêng mình 
nhưng sau đó giữ trong bao thơ dán kín để các phụ 
huynh tiếp cận được trong những trường hợp khẩn cấp. 

Hãy cùng xem lại những chánh sách về riêng tư và 
thiết định về riêng tư. Phải chắc chắn cho các con em 
hiểu rõ những thông tin riêng tư và cá nhân nào những 
công ty có thể hay không có thể thu thập. Quyết định 
khán thính giả công khai hay riêng tư nào tất cả mọi 
người đều cảm thấy thoải mái khi chia sẻ và đăng tải. 

Giữ Gìn và Bảo Trì 

Hãy nói với con em về việc giữ gìn máy móc. Máy 
móc rất quý giá, hãy sử dụng cho thích hợp. Máy móc là 
chỉ để cho con em sử dụng, không phải cho các bạn bè 
hay học sinh khác.  Máy móc không bao giờ được rời bỏ 
không trông coi tại trường hay bất cứ nơi công cộng nào 
khác. Máy móc không được sử dụng gần nước, hóa 
chất, thức ăn hay thức uống. Khi mang ra ngoài, máy 
móc phải được bao che. Máy móc phải được nạp điện 
đầy đủ trước khi mang đến trường mỗi ngày. 

Hãy Nêu Rõ Yếu Tố Trách Nhiệm: 

Sửa Chữa: KHÔNG ĐƯỢC MANG MÁY MÓC ĐẾN 
MỘT CỬA HÀNG BÁN LẺ ĐỂ SỬA CHỮA. Máy móc 
được bao gồm trong bảo hành FCPS. Phải chắc chắn 
cho con em mang máy móc đến một trong các thành viên 
của toán yểm trợ tại trường. Máy móc sẽ được sửa 
chữa hay con em sẽ được một máy thay thế càng sớm 
có thể được. 

Thất Lạc/Mất Cắp: Nếu máy móc của con em bị mất cắp 
quý vị cần phải báo lập tức cho cảnh sát. Một thành viên 
của toán yểm trợ kỹ thuật tại trường con em cần phải 
được thông báo trong ngày học tiếp sau về bất cứ những 
máy móc nào bị thất lạc hay mất cắp. Con em sẽ được 
một máy thay thế càng sớm càng tốt. 

Truyền Đạt Có Trách Nhiệm Qua Trực 
Tuyến 

Hãy nói chuyện với con em về những truyền đạt trực 
tuyến. Tôn trọng các người khác và được tôn trọng qua 
trực tuyến có nghĩa là gì?  Việc đó là như thế nào? Dùng 
việc nầy là một bàn đạp cho cuộc thảo luận về bắt nạt 
bằng thiết bị điện tử, riêng tư và an toàn và cách những 
đăng tải trực tuyến có thể tác hại đến thanh danh, tự
nhận thức bản thân và những cơ hội tương lai của các 
em về việc làm, đại học và các mối quan hệ. 

Hãy giúp con em hiểu rõ Chánh Sách Sử Dụng Khả 
Chấp của FCPS. Quy định hướng dẫn của trường về sử 
dụng thích hợp là gì?  Cách nào quý vị sẽ đem thi hành 
những kỳ vọng tương tự ở nhà? 
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Bản Thỏa Thuận của Chúng Tôi 
Hợp đồng nầy nêu rõ những kỳ vọng của gia đình tôi về cách tôi sử dụng máy móc ở nhà.  Chúng tôi đồng ý những điều sau 
đây:  

Ở Đâu, Khi Nào, và Bao Lâu? 
Chúng tôi đã nói về ý nghĩa của việc sử dụng máy móc một cách thích hợp và tôn trọng ở nhà. Chúng tôi đồng ý để: 

Kiểm Lại 
Chúng tôi đã nói về cách chúng tôi, là một gia đình, sẽ tiếp tục tham gia vào cách thức máy móc được sử dụng và sử dụng cho 
những gì. Chúng tôi đồng ý để: 

Thiết Định về Riêng Tư 
Chúng tôi đã nói về những thứ số mục nào tôi sẽ có và cách tôi có thể bảo vệ tốt nhất thông tin riêng tư của tôi. Chúng tôi đồng 
ý để: 

Giữ Gìn và Bảo Trì 
Chúng tôi đã nói về giữ gìn tốt máy móc ở nhà có nghĩa ra sao, và những gì có thể xảy ra nếu bị hư hỏng, mất cắp, hay thất lạc. 
Chúng tôi đồng ý để: 

Truyền Đạt Có Trách Nhiệm Qua Trực Tuyến 
Chúng tôi đã nói về những phương cách khác nhau tôi có thể truyền đạt với người khác bằng cách sử dụng máy móc của tôi, 
và như thế nào là truyền đạt an toàn, có trách nhiệm, và tôn trọng. Chúng tôi đồng ý để: 

x___________________________________ x____________________________________ 

Do tôi ký tên Do phụ huynh hay người chăm sóc ký tên 
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