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Hệ Thống Trường Công Lập St Louis 
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ 

Mạng của khu học chính/truy cập internet và cung cấp tài khoản e-mail 

Năm học: _____________ 

Thỏa thuận của Học sinh 

Tôi đã đọc Chính sách Sử dụng Công nghệ của Khu học chính Trường Công lập St. Louis, quy 

định hành chính cũng như các hướng dẫn và đồng ý tuân thủ các quy định của họ. Tôi hiểu rằng 

việc vi phạm các quy định này có thể dẫn đến việc tôi bị kỷ luật, bao gồm nhưng không giới hạn 

ở việc tạm ngưng hoặc thu hồi quyền truy cập vào công nghệ của khu học chính của tôi, và đình 

chỉ hoặc trục xuất khỏi trường học. 

 Tôi hiểu rằng việc sử dụng công nghệ của Khu học chính không phải là riêng tư và học khu có 

thể theo dõi việc sử dụng công nghệ của khu học chính của tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở 

việc truy cập nhật ký trình duyệt, nhật ký e-mail và lịch sử sử dụng khác. Tôi đồng ý cho giáo 

viên theo dõi các hoạt động của tôi trên mạng lưới của Học khu hoặc trên Internet. Tôi đồng ý 

với việc ngăn chặn hoặc truy cập vào tất cả các thông tin liên lạc mà tôi gửi, nhận hoặc lưu trữ sử 

dụng các nguồn tài nguyên công nghệ của Học khu, theo luật tiểu bang và liên bang.  

 

 

____________________________________________________________________________  

Chữ ký của học sinh                             Ngày  

 

 

____________________________________________________________________________  

Viết hoa tên (viết rõ ràng) 

 

Địa chỉ nhà: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Số điện thoại nhà: __________________________________  

 

 

___________________________________________________________________________  

Chữ ký Phụ huynh/Người giám hộ        Ngày  

 

Người thực hiện: ___________________________________________________________ 

                 Tên       Ngày  


