Ban dịch vụ kỹ thuật

Bạn đã nhận được nhu liệu Chromebook của bạn, nó gồm có Sự Đồng Ý Về Trách Nhiệm Sử Dụng đây là
văn kiện mà bạn và phụ huynh / người giám hộ của bạn phải ký tên.Nhu liệu Chromebook này được giao
cho bạn. Bạn có trách nhiệm gìn giữ nó. Xin đọc những tin tức sau đây để hiểu về vai trò của bạn với
nhu liệu Chromebook này và trách nhiệm của bạn với Chromebook và việc sử dụng nó.

Nhu liệu Chromebook của bạn đã được cấu tạo KHÔNG CHO PHÉP bạn truy cập từ
2:00 giờ sáng tới 6:00 giờ sáng từ thứ Hai tới thứ Sáu và từ 12:00 giờ sáng tới 8 :00
giờ tối ngày thứ Bẩy và Chúa Nhật.
•

•

Việc cài đặt mở rộng (extension installation) đã bị vô hiệu hóa.
Giám sát việc truy cập Học Khu Highline.

Chính Sách, Phương Thức, Mẫu và Sổ Tay cho Học Sinh Sử Dụng Kỹ Thuật của Học Khu
Chính sách 2026 – VIỆC HỌC SINH SỬ DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐI ĐỘNG
CỦA HỌC KHU
Chính sách 2026 – VIỆC HỌC SINH SỬ DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM VỀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG
CỦA HỌC KHU
MẪU 2026 – MẪU ĐỒNG Ý SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG CỦA HỌC KHU HẰNG NĂM
SỔ TAY 2026 –SỔ TAY NGHIÊN CỨU CỦA HỌC SINH / PHỤ HUYNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH THIẾT BỊ DI
ĐỘNG
Những chính sách này có thể tìm thấy trên mạng lưới của Học Khu Highline ( HPS Website) , trang Ban Dịch Vụ Kỹ
Thuật dưới tựa đề về Trách nhiệm Sử Dụng (https://www.highlineschools.org/departments/technology-services)

PHƯƠNG CÁCH KỸ THUẬT CHO VIỆC HỌC SINH BỊ MẤT HOẶC THẤT LẠC THIẾT BỊ
Học Khu Highline điều hành như là dịch vụ tự bảo hiểm.Với những dụng cụ bị mất / bị đánh cắp, Hội Đồng
Điều Hành Rủi Ro của chúng ta sẽ xác định là đồ bị mất được bảo đảm qua việc tự bảo hiểm. Nếu đồ bị mất
không được bảo đảm, bạn có thể có trách nhiệm. Xin duyệt xét tin tức dưới đây có liên hệ tới học sinh trong
việc học tập đã mượn thiết bị về nhà.Chú ý, có thời gian để báo cáo và cơ quan để liên lạc.
·

Báo cáo dụng cụ, thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp tới Văn Phòng của Học Khu trong vòng 24
tiếng từ khi bị mất. Đây là một đòi hỏi cho tất cả những thiết bị kỹ thuật của học khu tin là đã bị
mất hoặc bị đánh cắp. Học sinh phải cung cấp nhiều tin tức có thể được liên quan đến thiết bị
(như: cách thiết lập, kiểu mẫu, mã số (barcode) /số thẻ của học khu).

·

Báo cáo dụng cụ bị mất hoặc bị đánh cắp cho sở cảnh sát *trong vòng 24 tiếng từ khi bị mất
.Một báo cáo cho cảnh sát phải được hoàn tất thật sớm để thông báo việc bị mất và với giới chức
tư pháp địa phương về thiết bị đã bị mất / đánh cắp. Xin nộp số hồ sơ (case number) báo cáo
cho Văn Phòng Nhà Trường sau khi đã điền đơn báo cáo cho cảnh sát.
* Xin nhớ, nếu thiết bị bị mất /đánh cắp không được báo cáo trong vòng 2 ngày từ khi bị mất, dụng cụ
thiết bị sẽ được thay thế mà học sinh sẽ phải trả tổn phí.

Mức độ hỗ trợ tại trường học của bạn
Tại mỗi trường học có một kỹ thuật viên tận tâm. Xin làm việc với văn phòng trường học của bạn để nối
kết với kỹ thuật viên cho việc hỗ trợ hoặc sửa chữa. Nếu bạn cần cài đặt lại mã số, xin liên lạc với nhân
viên của trường để được trợ giúp.

