Trách Nhiệm Quyền Sử Dụng của Khu Học Chánh Renton (RUP)
Học Sinh và Gia Đình: XIN VUI LÒNG CÙNG ĐỌC
Tuyên Bố Mục Đích
Giáo viên và học sinh của Học Khu Renton sử dụng kỹ thuật và các công cụ nền tảng của vi tính trong lớp học một cách
thường xuyên để hổ trợ cho việc học của các em học sinh và chuẩn bị cho các em học sinh nắm bắt kịp sự thay đổi
nhanh chóng của thế giới. Những kỹ thuật này nâng cao kỹ năng giao tiếp và hợp tác của học sinh, cung cấp khán giả
thật, và mở rộng việc học ngoài bức tường lớp học trong khi xây dựng kỹ năng công dân kỹ thuật số. Học sinh cập nhật
vào kỹ thuật đòi hỏi phải sử dung một cách có trách nhiệm, lịch sự, hiệu quả, và hợp pháp. Mục đích chúng tôi trong việc
cập nhật các nguồn kỹ thuật này để nâng cao kinh nghiệm học tập và để giáo dục các em sử dụng có trách nhiệm và thích
hợp. Điều quan trọng là học sinh và phụ huynh nhận ra rằng thông tin được đăng lên mạng là công cộng, vĩnh viễn, và
cần phải thích hợp.
Các Điều Khoản Thỏa Thuận:X
1.
2.
3.
4.

Tôi đồng ý theo hướng dẫn của giáo viên/phân khoa/quận khi sử dụng kỹ thuật.
Tôi đồng ý lịch sự, thận trọng, và sử dụng ngôn ngữ thích hợp.
Tôi đồng ý báo cáo và/ hoặc giúp ngăn chặn ức hiệp, lạm dụng, hoặc gây tổn hại người khác.
Tôi đồng ý báo cho người lớn nếu tôi đọc, thấy, hoặc truy cập điều gì đó không thích hợp, hoặc nếu tôi là nhân
chứng việc sử dụng kỹ thuật không thích hợp.
5. Tôi đồng ý theo tất cả các bộ lọc và biện pháp an ninh.
6. Tôi đồng ý dùng kỹ thuật thận trọng và bảo tồn nguồn tin của quận.
7. Tôi đồng ý không chia sẻ mật khẩu của tôi, ngoại trừ với giáo viên hoặc phụ huynh/người giám hộ (Quyền Lợi Giáo
Dục của Gia Đình và Đạo Luật Bảo Mật or FERPA).
8. Tôi đồng ý dùng duy nhất tập tin và thư mục của riêng tôi. Tôi sẽ không truy cập tập tin và thư mục của người khác
mà không có sự cho phép của họ.
9. Tôi đồng ý không tiết lộ thông tin cá nhân hoặc gởi thông tin cá nhân thuộc cá nhân tôi hoặc người khác (ví dụ như
mật, địa chỉ, số điện thoại).
10. Tôi đồng ý theo luật bản quyền.
11. Tôi đồng ý theo kỹ thuật tiến trình kiểm tra rời khỏi việc sử dụng.
Theo luật Liên Bang, Tiểu Bang, và địa phương, Khu Học Chánh Renton sẽ bảo vệ dữ liệu của học sinh và nhân viên.
Tuy nhiên, tôi hiểu rằng việc sử dụng của tôi với bất cứ kỹ thuật nào của học khu (vi tính, mạng, internet, nguồn tin,
vân vân…) sẽ được giám sát và cũng không phải là riêng tư hoặc cũng không phải là bí mật đối với quận/ người có
thẩm quyền. Tôi hiểu rằng nếu tôi vi phạm thỏa thuận này, các chính sách và thủ tục của huyện, hoặc sổ tay học sinh
của tôi, tôi không được phép tiếp tục dùng kỹ thuật hoặc tôi có thể nhận các hậu quả thích hợp khác.
Tài Liệu Tham Khảo Trao Đổi/Hướng Dẫn Tham Chiếu/ Hướng Dẫn Chính Sách/ Chính Sách
Chính Sách Hội Đồng Quản Trị: Nguồn Hướng Dẫn Kỹ Thuật 2022
Hiệp Hội Quốc Tế về Kỹ Thuật Trong Giáo Dục (ISTE) NETs Các Yêu Cầu Kỹ Thuật Học Vấn Chính Yếu trong Học
các tiêu chuẩn:
Đường (EALRS):
1.
2.
3.
4.

Sáng Tạo và Đổi Mới
Thông Thạo Nghiên cứu và Thông Tin
Giao Tiếp và Hợp Tác
Suy Nghĩ Lập Luận, Giải Quyết Vấn Đề, Ra Quyết
Định
5. Công dân kỹ thuật số
6. Vận hành và khái niệm công nghệ

1. EALR 1 Hội Nhập
a. Đổi mới
b. Hợp tác
c. Điều Tra và Suy Nghĩ có Lập Luận
2. EALR 2 Công Dân Kỹ Thuật Số
a. Thực hành An Toàn
b. Điều Hành Hệ Thống
c. Chọn và sử dụng các ứng dụng
d. Thích Ứng với Thay Đổi (Thạo Kỹ Thuật)

