
CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN 
CHO CÔNG NGHỆ CÓ SẴN TẠI TRƯỜNG (NHÂN VIÊN) 

Công nghệ có sẵn tại Trường ________________ là dành cho việc sử dụng của các sinh viên 
và giáo viên cho các mục đích giáo dục. Để sử dụng các dịch vụ công nghệ của trường này, 
người dùng phải hiểu và chấp nhận Chính Sách Sử Dụng Được Chấp Thuận sau đây. 

Truy cập liên mạng là dành cho học sinh và giáo viên trong trường học của chúng tôi. Việc truy 
cập được cung cấp cho mục đích nâng cao giáo dục bằng cách tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực 
và thúc đẩy cơ hội học tập mới trên toàn thế giới cho học sinh và nhân viên. Tài liệu được xem, 
tạo và/hoặc lưu trữ trên công nghệ này không được bảo đảm sự riêng tư và có thể được xem xét 
bởi trường học và/hoặc quản trị mạng bất cứ lúc nào để đảm bảo việc sử dụng đó có một mục 
đích giáo dục thích hợp và hợp pháp và là phù hợp với Chính Sách này. 

Truy cập liên mạng có nghĩa là truy cập vào các máy tính và người trên khắp thế giới và đưa ra 
vật liệu mà có thể được coi là không thích hợp. Bất kỳ người nào bị bắt gặp tìm kiếm trang web 
được coi là có xúc phạm sẽ bị kỷ luật. Tùy thuộc vào các hành vi phạm tội, hậu quả có thể bao 
gồm mất quyền sử dụng công nghệ, kỷ luật hành động lên đến và bao gồm cả hình thức khiển 
trách, đình chỉ, miễn nhiệm và/hoặc khiếu nại hình sự. 

Sử dụng công nghệ không được chấp thuận bao gồm nhưng không giới hạn: 

 Làm bất cứ điều gì liên quan đến phần cứng, phần mềm hoặc lập trình, mà kết quả thiệt 
hại cho các công nghệ hay bất tiện cho những người khác. 

 Vi phạm sự riêng tư của bất cứ học sinh, nhân viên hoặc bất cứ cá nhân nào khác. 
 Tiết lộ số điện thoại nhà, địa chỉ, hoặc các thông tin cá nhân khác. 
 Truyền hoặc nhận tài liệu xúc phạm, tục tĩu, khiêu dâm, hoặc các tài liệu bị phản đối khác. 
 Truyền tài liệu đe dọa người khác, dù hành động đe dọa đó được chuyển giao hay không. 
 Sử dụng công nghệ để bắt nạt một cá nhân hoặc nhóm. 
 Sao chép thông tin độc quyền, bao gồm cả phần mềm, vi phạm pháp luật hiện hành. 
 Ăn cắp văn, là lấy từ ngữ, ý tưởng, hoặc phát minh của người khác và trình bày chúng 

như là riêng của mình mà không đưa ra các nguồn chính đáng. 
 Sử dụng mạng vì lý do cá nhân không liên quan đến việc học, bài tập, hoặc các mục đích 

giáo dục hợp pháp. 
 Sử dụng mạng cho lợi ích tài chính, hoạt động kinh doanh hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp 

pháp nào. 
 Tạo, truyền đưa hoặc cho vi khuẩn vào máy tính. 
 Cố ý tìm cách để làm giảm hoặc phá vỡ hiệu suất hệ thống. (Hành vi như vậy cũng có thể 

được xem như là hoạt động tội phạm theo luật địa phương, tiểu bang, hoặc liên bang.) 
 Truyền quảng cáo sản phẩm hoặc vận động chính trị. 
 Vi phạm bất kỳ quy định của tiểu bang hoặc liên bang hoặc quy định của địa phương. 
 Tìm hiểu hoặc truyền thông tin xung đột với các đạo đức luân lý Công Giáo 
 Cấp quyền truy cập cho người trái phép, hoặc bằng hành động cố ý hoặc hành động 

không chủ ý (ví dụ, không đăng xuất) 

Việc sử dụng công nghệ của trường chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng liên mạng, là một đặc 
ân, không phải là một quyền lợi. 

TÔI, ___________________________, ĐÃ ĐỌC VÀ/HOẶC NGHE CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG 
ĐƯỢC CHẤP THUẬN TRÊN ĐÂY. TÔI HOÀN TOÀN HIỂU NỘI DUNG VÀ SẼ TUÂN THEO 
CHÍNH SÁCH. TÔI HIỂU SỰ XỬ PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN SỰ VI PHẠM CHÍNH SÁCH NÀY. 

_________________________________   ________________  
Chữ Ký        Ngày 


