Học Khu Cộng Đồng Johnston

Môi trường học tập kỹ thuật số - Cẩm nang tiểu học
Rút gọn

Đây là một phiên bản rút gọn của Cẩm nang. Một phiên bản đầy đủ có thể được yêu cầu từ văn phòng trường học.
Đang phát hành thiết bị
• Thiết bị kỹ thuật số mà bạn đang được cung cấp thuộc và là tài sản của Khu trường học cộng đồng Johnston
(JCSD).
• Bằng cách sở hữu thiết bị, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong cẩm nang này. Học sinh
nên hiểu rằng họ không có kỳ vọng về quyền riêng tư trong dữ liệu thiết bị vì không được coi là của riêng mình.
• Thiết bị có thể được thu thập và kiểm tra bất cứ lúc nào bởi các quản trị viên và/hoặc nhân viên công nghệ của
JCSD.
• Thiết bị và phụ kiện sẽ được trả lại vào cuối năm học.
Sử dụng thiết bị
• Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho giáo dục ở trường.
• Giáo viên hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị trong các lớp học và học sinh sẽ tuân thủ các hướng dẫn của giáo
viên về cách sử dụng các thiết bị.
Kết nối mạng/không dây
• Truy cập không dây có sẵn ở trường.
• Các thiết bị và dụng cụ của Học khu sẽ sử dụng mạng qua dịch vụ kết nối mạng của Quận. KHÔNG nên sử dụng
cho lừa đảo, điểm nóng hoặc trung tâm không phải là hệ thống mạng của Quận. Nếu các thiết bị được phát hiện
đang sử dụng các điểm truy cập khác, thiết bị điểm truy cập sẽ được chuyển sang chính quyền.
Ứng dụng/Quản lý thiết bị
• Học sinh CHỈ có thể tải xuống và cài đặt các Ứng dụng đã được phê duyệt trước trong vận chuyển tự phục vụ
của trường. Các ứng dụng trong vận chuyển tự phục vụ được lựa chọn và phê duyệt bởi nhân viên, vì có liên
quan đến chương trình giảng dạy, nội dung khóa học và nhu cầu của từng học sinh.
Hư hỏng hoặc mất thiết bị
Học sinh sẽ sử dụng sự chăm sóc hợp lý để đảm bảo rằng thiết bị và phụ kiện không bị hư hại. Trong trường hợp
hư hỏng thiết bị không được bảo hành, JCSD có quyền tính phí cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ toàn bộ
chi phí để sửa chữa hoặc thay thế thiết bị bất cứ lúc nào, chẳng hạn như khi xảy ra hư hỏng do việc sơ suất như
được xác định bởi nhân viên hành chính JCSD.
Ví dụ về sơ suất nhỏ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
• Để thiết bị không giám sát, mở khóa và/hoặc không có mật mã
• Cho người khác mượn thiết bị ngoài một phụ huynh/người giám hộ
• Sử dụng thiết bị trong môi trường không an toàn
• Sử dụng thiết bị một cách không an toàn
• Cố ý gây hư hỏng thiết bị
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Chi phí sửa chữa/thay thế
• Học sinh có thể phải chịu trách nhiệm về các chi phí sửa chữa đối khi gây ra hư hỏng cho các thiết bị và phụ kiện
không được giới hạn bảo hành của Apple, nhưng bao gồm không giới hạn ở: màn hình bị vỡ, mảnh nhựa bị nứt,
không hoạt động, v.v.
• Nếu chi phí để sửa chữa vượt quá chi phí mua một thiết bị hoặc vật phẩm mới, học sinh và phụ huynh/người giám
hộ sẽ trả cho giá trị thay thế đầy đủ.
• Các mặt hàng bị mất như vỏ hộp, bộ điều hợp và cáp sẽ được tính thực tế chi phí thay thế. Chúng tôi không chấp
nhận bên thứ 3 sau bộ điều hợp nguồn thị trường hoặc cáp USB. * Lưu ý rằng chi phí được ước tính.
*Chi phí ước tính:
Thiết bị có bảo hành - $299
Vỏ hộp - lên tới $58
Bộ đổi nguồn - $19
Cáp USB - $19
Thẻ chứng minh thư - $3
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Học khu cộng đồng Johnston
Hình thức thỏa thuận thiết bị môi trường học tập kỹ thuật số
Cấp tiểu học
Các mục sau đây nhắc lại một số điểm quan trọng nhất được nêu trong Cẩm nang môi trường học tập kỹ thuật số.
Xem xét và mỗi tuyên bố ban đầu như thỏa thuận và hiểu biết về phần của bạn trong chương trình.

Tên học sinh
viết tắt

Tôi hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm chăm sóc thiết bị và phụ kiện, bao gồm vệ sinh đúng cách, tránh nhiệt độ nóng và lạnh
và giữ thiết bị trong trường hợp được cung cấp.
Tôi hiểu rằng tôi (hoặc phụ huynh) có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí sửa chữa hoặc thay thế do xảy ra các
thiệt hại với thiết bị đã cấp cho tôi hoặc các thiệt hại mà tôi phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị của người khác.
Trường hợp thiết bị do Quận cung cấp cho bạn sẽ vẫn luôn hiện trên thiết bị mọi lúc. Thẻ học sinh/Nhãn nhận dạng đã phát
hành luôn luôn được giữ trong vỏ thiết bị và sẽ được bật cùng với thiết bị trong quá trình thu thập thiết bị. Khóa mật mã
theo Quận sẽ luôn BẬT mọi lúc.
Tôi sẽ đọc và làm theo Cẩm nang, quy định và tuân thủ các thông báo và tin nhắn từ bộ phận công nghệ và quản trị
(hướng dẫn, thay đổi trong cài đặt, sao lưu lại, tài khoản, v.v.).
Tôi sẽ sử dụng thiết bị (bao gồm cả sử dụng ngoài trường) cho mục đích giáo dục và theo Cẩm nang DLE và các chính sách
JCSD áp dụng khác, bao gồm Chính sách sử dụng phù hợp với công nghệ (Sử dụng có trách nhiệm công nghệ) của học
sinh. Tôi sẽ sử dụng âm thanh, âm nhạc, video, hình ảnh, trò chơi hoặc ứng dụng phù hợp trong học tập.
Tôi sẽ không tự ý thay đổi cấu hình, cài đặt, thiết lập quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm, tiện ích, ứng dụng
hoặc phương tiện nào khác để thay đổi cài đặt, truy cập các trang Internet hoặc nội dung bị chặn bởi các bộ thanh lọc.
Tôi sẽ giữ thiết bị 3GB dưới dạng dung lượng trống. Tôi hiểu rằng tôi có thể được yêu cầu xóa nội dung và ứng dụng cá
nhân.
Tôi sẽ chỉ sử dụng khả năng ghi âm của thiết bị cho mục đích học tập, với sự đồng ý của người tham gia, kiến thức của họ về
phương tiện truyền thông sử dụng và mục đích phê duyệt của nhân viên. Nắm bắt phương tiện truyền thông từ một đánh
giá và/hoặc chia sẻ với người khác được coi là gian lận.
Tôi sẽ báo cáo bất kỳ vấn đề nào với thiết bị của mình cho một thành viên của đội ngũ hỗ trợ công nghệ kịp thời. Hỗ trợ
công nghệ duy nhất cho các thiết bị JCSD là thông qua bộ phận công nghệ JCSD; không phải là một cửa hàng hoặc dịch vụ
công nghệ.
Tôi hiểu rằng Học khu sở hữu thiết bị và có quyền thu thập và kiểm tra thiết bị bất cứ lúc nào. Tôi không kỳ vọng vào sự
riêng tư trong thiết bị hoặc bất kỳ tài liệu và/hoặc nội dung nào trong đó.
Tôi sẽ chỉ sử dụng các điểm truy cập thuộc sở hữu công cộng hoặc cá nhân và không phải là điểm thuộc sở hữu tư nhân
mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.
Tôi sẽ bật thiết bị và phụ kiện vào hoặc trước ngày và địa điểm được chỉ định.
Chúng tôi đã đọc Cẩm nang DLE 1: 1 và Chính sách sử dụng phù hợp với Công nghệ học sinh và Chính sách quản lý sử dụng công nghệ sinh viên (605.6 / 605.6R1), được kết hợp bởi tài liệu tham khảo
ở đây và đồng ý với các điều kiện đã nêu. Câu hỏi hoặc chỗ ở liên quan đến thiết bị nên được gửi trực tiếp đến hiệu trưởng hoặc Giám đốc Công nghệ.

Tên Học Sinh (viết hoa) ________________________________Học Sinh Ký Tên _____________________________________ Ngày ____________
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