
VIETNAMESE 

 
PHIẾU THỎA THUẬN CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM và SỬ DỤNG Ở 

NHÀ của CHƯƠNG TRÌNH GHI XUẤT MÁY MÓC cho HỌC SINH 
 

 

PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ VÀ HỌC SINH ĐỒNG Ý NHỮNG ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY: 
 
 

1.  Phụ Huynh/Giám Hộ và học sinh sẽ xem xét lại tất cả khía cạnh của Quyền Hạn và Trách Vụ Học Sinh của Hệ 
Trường Công Quận Fairfax, Chánh Sách Sử Dụng Khả Chấp để Truy Cập Hệ Thống Mạng, và Quy Định Hướng 
Dẫn về Sử Dụng Có Trách Nhiệm.  Những tài liệu nầy áp dụng cho việc sử dụng và giữ gìn Máy Móc Học Sinh cả 
tại trường và ngoài trường. 

 
2.  Máy Móc Học Sinh sẽ được chỉ định để sử dụng bởi học sinh có tên nêu trên. 

 
3.  Truy cập liên mạng qua Máy Móc Học Sinh sẽ phải sử dụng cho những mục tiêu giảng huấn và không phải cho 

những sinh hoạt tiêu khiển hay việc làm. 
 

4.  FCPS có quyền lấy lại và xem xét lại những nội dung các báo cáo trình ra do nhu liệu kiểm lọc đã lắp đặt, mà theo 
dõi những dữ liệu sử dụng, giờ trong ngày truy cập và lấy được sử liệu duyệt qua liên mạng. 

 
5.  FCPS có quyền lấy lại và xem xét lại những nội dung của Máy Móc Học Sinh vào bất cứ lúc nào bao gồm bất kể 

thông tin cá nhân nào có thể được tích trữ trong hay truy cập được bởi máy móc. 
 

6.  Những lần sử dụng máy móc không liên quan đến chương trình giáo dục FCPS (bao gồm nhưng không 
giới hạn ở việc viễn nạp các trò chơi cá nhân hay âm nhạc, và lắp đặt thêm các phần ứng dụng khác) đều bị 
cấm chỉ. 

 
7.  Một khi Máy Móc Học Sinh được hoàn lại, những dữ liệu học sinh có thể đã tích trữ trong máy móc sẽ không còn 

truy cập được nữa. 
 

8.  Máy Móc Học Sinh được trang bị với một dịch vụ kiểm lọc nội dung Liên Mạng được định hình thể để hạn 
chế học sinh truy cập vào những địa chỉ Liên Mạng có hại và không thích hợp.  Các phụ huynh và giám hộ 
vẫn phải chịu trách nhiệm để theo dõi việc sử dụng Máy Móc của các con em mình. 

 
9.  Máy Móc Học Sinh và những đồ phụ tùng sẽ bị nộp trả lại ngay theo sự yêu cầu của giảng viên hay viên 

chức khác của trường. 
 

10.  Phụ Huynh/Giám Hộ và/hay học sinh nhận hoàn toàn trách nhiệm cho Máy Móc.  Phụ Huynh/Giám Hộ đồng ý bồi 
hoàn lại trường cho bất cứ hư hại nào gây ra do kết quả của sự bất cẩn hay hành vi bất xứng bất kể nơi nào việc hư 
hại xảy ra. 
 

11.  Phụ Huynh/Giám Hộ sẽ bồi hoàn                                                                                          cho phí tổn  
           (Insert School Name) 

thay thế nếu Máy Móc Học Sinh bị thất lạc, mất cắp hay hư hại.  Những chi phí phải trả sẽ không quá giá nguyên 
thủy của máy móc và những đồ phụ tùng.  Trong trường hợp dụng cụ thiết bị thất lạc, mất cắp hay hư hại, phụ 
huynh/học sinh đồng ý tiếp xúc với trường nội trong năm ngày làm việc để các thủ tục thích nghi có thể được bắt 
đầu hầu đảm bảo việc thay thế.  Nếu máy móc bị thất lạc hay mất cắp và phí tổn thay thế tạo một khó khăn về tài 
chánh, phụ huynh/giám hộ phải tiếp xúc với cố vấn của học sinh để xác định một giải pháp cho nỗi khó khăn 
nầy.   
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THAY THẾ MÁY MÓC RIÊNG TƯ 
 

 
Xin ký tên và hoàn lại mẫu phiếu nầy nếu máy móc riêng tư của học sinh sẽ được sử dụng thay cho máy móc 
được FCPS cung cấp 
 
 
Xin ghi chú đến thông tin sau đây liên quan đến việc sử dụng máy móc riêng tư: 
 

1. Mỗi học sinh sẽ cần một máy móc để truy cập thường xuyên học liệu/nội dung giảng huấn.  Nếu một 
dụng cụ thiết bị riêng tư được sử dụng thay cho máy móc được FCPS phát hành, dụng cụ thiết bị riêng 
tư phải có bàn phím và tương hợp với Google Apps for Education và Microsoft Office.  Những 
smartphone không phải là một thay thế khả chấp.   
 

2. Phải nhận biết, một số ứng dụng giảng huấn của FCPS không có bản quyền cho sự lắp đặt trên các máy 
móc sở hữu cá nhân.   
 

3.  Yểm trợ kỹ thuật nhà trường sẽ không có sẵn cho các máy móc sở hữu cá nhân. 
 

4.  Những dụng cụ thiết bị riêng tư phải tương hợp với WI-Fi của trường. 
 
 

 
           Con em sẽ sử dụng máy móc riêng tư của mình thay vì máy móc được FCPS cung cấp 
 

 
    

Tên phụ huynh hay giám hộ  Tên Học Sinh  
             
 

Số ID Học Sinh __________                                                                                
 
 

 
 
          Chữ Ký của Phụ Huynh hay Giám Hộ/Ngày                    Chữ Ký của Học Sinh/Ngày 

                                                                          
 
                                                                            


