
CHỈ DẪN VỀ LIÊN MẠNG VÀ CÁC TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ (DÀNH CHO HỌC SINH) 

Liên mạng đã trở thành một thực tế toàn cầu và phổ biến. Nó cung cấp một sự truy cập phong 
phú của kiến thức mà có thể cực kỳ có lợi cho học sinh. Liên mạng cũng có thể là nơi nguy hiểm. 
Bởi vì liên mạng cho cơ hội để giấu tên, người ta có khả năng bắt nạt và tạo cơ hội cho các hành 
vi có hại khác trên mạng và cho những kẻ săn tính dục được tiếp cận với trẻ vị thành niên. 

Điều quan trọng đối với học sinh là duy trì ranh giới thích hợp đối với các học sinh khác và với 
những người lớn trong trường. Điều này là để bảo vệ cả học sinh và người lớn. Liên mạng và 
các thông tin điện tử khác đặt ra những thách thức đặc biệt trong lĩnh vực này. 

Sự sử dụng máy tính, bao gồm sử dụng các thiết bị không thuộc về trường và sử dụng bên ngoài 
nhà trường, có thể gây tác hại cho các học sinh và cộng đồng nhà trường. Bất kỳ người nào sử 
dụng không liên mạng, điện thoại di động, hoặc các phương tiện khác của truyền thông điện tử 
một cách không phù hợp và có hại cho trật tự và kỷ luật của trường, nhiệm vụ tôn giáo, hoặc mục 
tiêu giáo dục, là phải bị xử lý theo kỷ luật. 

Tài liệu này thiết lập sự hướng dẫn cho việc sử dụng thích hợp và chuyên nghiệp của liên mạng, 
thư điện tử, và điện thoại cho các học sinh. 

Giao thức được chấp thuận bao gồm: 

 Nếu một học sinh viên phải liên lạc với nhân viên nhà trường bằng thư điện tử, liên quan 
đến vấn đề của trường học hoặc các vấn đề thích hợp để được thảo luận trong trường 
nên được truyền thông. 

 Học sinh cần nhớ nên viết như những người khác nhất định sẽ đọc những gì được viết. 
Thông tin liên lạc qua thư điện tử có thể được dễ dàng chia sẻ với những người khác, 
những người mà truyền thông không được dự định cho. 

Các hoạt động không được chấp thuận bao gồm, nhưng không giới hạn như sau: 

 Bắt nạt hay quấy rối một học sinh khác, phụ huynh, giáo viên, quản trị viên, nhân viên nhà 
trường hoặc thành viên khác của cộng đồng nhà trường. 

 Đăng lên tuyên bố, hình ảnh, hoặc các tài liệu khác sai trái, xúc phạm, phỉ báng, thoái 
hóa, độc hại, thiếu tôn trọng, hoặc đe dọa một học sinh khác, phụ huynh, giáo viên, quản 
trị viên, nhân viên nhà trường hoặc thành viên khác của cộng đồng nhà trường. 

 Sử dụng con dấu (biểu trưng) hoặc khẩu hiệu của nhà trường mà không có sự cho phép 
bằng văn bản của hiệu trưởng. 

 Tạo một trang web, trang web, tài khoản, diễn đàn hoặc các loại tương tự được thiết kế 
để trông giống như nó được tạo ra bởi hoặc thuộc về một học sinh viên, giáo viên, quản 
trị viên, nhân viên nhà trường hoặc thành viên khác của cộng đồng nhà trường mà không 
có sự đồng ý bằng văn bản của người đó. 

 Tạo một trang web hoặc trang web được thiết kế để trông giống như được đăng chính 
thức bởi nhà trường. 
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