Nhận Biết của Người Mượn Máy Công Nghệ để Học Tập Từ Xa
Học Khu Thống Nhất Elk Grove (HKTNEG) cần phân phối thiết bị công nghệ cho các học sinh bị hạn chế hoặc không có truy cập
vào các thiết bị tại nhà. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi học sinh đều có quyền truy cập như nhau vào các thiết bị
công nghệ để được cung cấp việc học từ xa trong thời gian các trường học đóng cửa.
Như với bất kỳ tài sản mượn của trường học (sách giáo khoa, sách thư viện hoặc thiết bị thể thao), hay bất cứ thiết bị công nghệ
được lấy ra cho học sinh là trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và học sinh để đảm bảo an toàn và bảo mật của
thiết bị tại nhà. Nếu các thiết bị của HKTNEG được phân phối bị hư hỏng có chủ ý hoặc không được trả lại cho HKTNEG, phụ
huynh/người giám hộ hợp pháp và học sinh có trách nhiệm làm việc với trường để trả chi phí sửa chữa hoặc thay thế (AR
5125.2).
Tất cả các thiết bị công nghệ HKTNEG PHẢI được trả lại trong cùng điều kiện chạy tốt cho trang mạng của trường khi được thông
báo.

Xin vui lòng xem kỹ Hướng Dẫn Xử Dụng và Giữ Gìn có Trách nhiệm được liệt kê bên dưới:

Trách Nhiệm & Giữ Gìn Thiết Bị Công Nghệ HKTNEG
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Học sinh PHẢI giữ tất cả các thiết bị được HKTNEG cấp có sẵn cho bất kỳ ban giám hiệu hoặc giáo viên trường học để kiểm tra.
Học sinh PHẢI báo cáo cho ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên về bất kỳ thông tin liên lạc không phù hợp nào trong khi sử dụng
thiết bị HKTNEG.
Học sinh PHẢI giữ cho tất cả các thiết bị được EGUSD phân phối không có bất kỳ thiệt hại vật lý nào, viết, vẽ, dán nhãn không phải là
HKTNEG.
Học sinh KHÔNG bao giờ được để thiết bị công nghệ ở khu vực không được giám sát, để tránh các thiết bị bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp.
Học sinh PHẢI luôn luôn khóa lại, tắt và bảo mật các thiết bị được HKTNEG cấp để bảo vệ thông tin/công việc của họ.
Học sinh KHÔNG bao giờ cố gắng truy cập vào tài khoản, tập hồ sơ và /hoặc dữ liệu của học sinh khác trong mọi trường hợp.
Học sinh KHÔNG bao giờ cố gắng bỏ qua bảo mật, bộ lọc và /hoặc biện pháp bảo vệ trên thiết bị của Học Khu.
Học sinh chỉ PHẢI xử dụng một miếng vải mềm, khô, sạch để lau màn hình và / hoặc bàn phím; không có chất tẩy rửa hay chất lỏng.
Học sinh KHÔNG được đặt chất lỏng gần bất kỳ thiết bị nào được HKTNEG cấp để tránh gây ra thiệt hại có tính tai nạn do chất lỏng. Nếu
bất kỳ thiết bị công nghệ HKTNEG nào bị hỏng do chất lỏng, KHÔNG cắm thiết bị vào bộ sạc hoặc bật thiết bị. Tắt thiết bị của HKTNEG
đã phát hành, rút bộ sạc và liên lạc ngay với trường để được hướng dẫn, bỏ xuống, sửa chữa và người mượn ký trả.

Trách nhiệm của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp đối với việc Sử Dụng các Thiết Bị HKTNEG
tại Nhà
●
●
●

Nói chuyện với con qúi vị về các giá trị và các tiêu chuẩn mà con qúi vị nên tuân theo khi sử dụng Internet, giống như qúi vị sử dụng tất cả
các nguồn thông tin truyền thông như truyền hình, điện thoại, phim ảnh và radio.
Thường xuyên theo dõi việc sử dụng thiết bị và hoạt động Internet của con qúi vị để đảm bảo chỉ có nội dung phù hợp được truy cập.
Đảm bảo rằng con qúi vị đang duy trì sự an toàn và bảo mật các thiết bị HKTNEG được chỉ định và sử dụng chúng một cách có trách
nhiệm.

Trục Trặc, Thiệt Hại, Mất Mát và Trộm Cắp
●

●

Bất kỳ thiết bị nào được HKTNEG cấp bị trục trặc hoặc bị hỏng PHẢI được báo cáo ngay cho số hỗ trợ bên dưới để được hướng dẫn, đem
trả, sửa chữa và người mượn ký trả. Học sinh và phụ huynh /người giám hộ hợp pháp sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại
nào tồn tại từ trước (vết trầy xước nhỏ, tiếng kêu nhỏ, v.v…).
Bất kỳ thiết bị nào được HKTNEG cấp bị mất hoặc bị đánh cắp PHẢI được báo cáo ngay lập tức đến số bên dưới. Các thiết bị bị mất hoặc
bị đánh cắp sẽ dẫn đến cuộc gặp gỡ ban đầu với nhân viên nhà trường, học sinh và/hoặc phụ huynh/ người giám hộ. Quyết định để tiếp tục
sử dụng sau đó sẽ được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp.

Hỗ Trợ Thiết Bị Công Nghệ Học Sinh
Tiếp cận thông qua các thông tin dưới đây nếu bất kỳ thiết bị công nghệ nào của HKTNEG trục trặc, bị hỏng, bị mất hoặc bị đánh cắp.

Đối với bất kỳ học trình hỗ trợ và cơ hội học tập nào của HKTNEG, vui lòng làm việc với giáo viên dạy con em của qúi vị.
● Email: stusupport@egusd.net
● Điên thoại: (916) 686-0245 (Chú ý: Đây là số hỗ trợ hạn chế và qúi vị có thể cần để lại một lời nhắn với số phôn gọi lại.)

Bằng cách mượn Chromebook, phụ hynh /người giám hộ hợp pháp và học sinh đồng ý với các điều khoản của Nhận Biết của
Người Mượn Máy Công Nghiệp để Học Tập Từ Xa và học sinh được đặc quyền sử dụng các thiết bị công nghệ do HKTNEG cấp tại
nhà. Tất cả các thiết bị công nghệ do HKTNEG cấp là tài sản của HKTNEG và tất cả những người mượn sẽ tuân theo Thỏa Thuận
Sử Dụng Internet trong Giáo Dục và Quyền Công Dân Kỹ Thuật Số trong Cẩm Nang Phụ Huynh và Học Sinh HKTNEG, Hướng
Dẫn Sử Dụng Công nghệ - AR 6162.7/BP 6162.7, những Dịch Vụ Giáo Dục và Nguồn Tin – BP 6162.1 và, Ứng dụng cho việc Sử
Dụng Giáo Dục của INTERNET - AR 6162.7.

Nhận Biết của Người Mượn Máy Công Nghệ để Học Tập Từ Xa
Truy Cập Internet
Sau khi nhận được thiết bị công nghệ HKTNEG, học sinh sẽ cần kết nối tất cả các thiết bị công nghệ HKTNEG với nguồn điện.
Chromebook HKTNEG cấp PHẢI được kết nối với mạng Hotspot Không Dây Di Động tại Nhà /Công Cộng /KHTNEG (thường được
gọi là mạng Wi-Fi) để truy cập Internet. Tất cả các Chromebook HKTNEG sẽ nhận được Lọc Nội Dung (Student Content Filtering)
của Học Sinh để đảm bảo rằng học sinh truy cập Internet tuân thủ các tiêu chuẩn của Học Khu Thống Nhất Elk Grove. Theo thiết
kế, Chromebook yêu cầu kết nối Internet; kết nối mạng tại nhà sẽ rất cần thiết
Đối với các hộ gia đình KHÔNG có truy cập Internet tại nhà, chúng tôi khuyến khích qúi vị theo dõi với các nhà cung cấp trong
khu vực của chúng tôi. Vui lòng xem lại Tài Nguyên Truy Cập Internet của HKTNEG dành cho gia đình trên trang mạng của Học
Khu. Ưu điểm của việc sử dụng nhà cung cấp internet là các thiết bị cá nhân trong nhà sẽ có quyền truy cập Internet. Thiết bị cá
nhân sẽ KHÔNG thể kết nối với Điểm Phát Sóng HKTNEG.

Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG
Học khu đang cung cấp một số lượng hạn chế các thiết bị Phát Sóng Di Động cho học sinh (Một cho mỗi hộ gia đình) không có
truy cập Internet tại nhà. Chỉ Chromebook được phát hành bởi HKTNEG mới có thể kết nối với Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG.
Thiết bị cá nhân sẽ KHÔNG thể kết nối với Điểm Phát Sóng HKTNEG. Điểm Phát Sóng Di Động KHTNEG là một thiết bị độc lập sử
dụng mạng dữ liệu di động để cho phép học sinh kết nối Internet ở bất cứ nơi nào có mạng di động. Khi tiếp nhận thiết bị này,
qúi vị đồng ý không can thiệp vào cài đặt bảo mật và chịu trách nhiệm về cách sử dụng thiết bị.
●

Trước khi sử dụng Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG. Thường phải mất 3-5
giờ để sạc đầy Điểm Phát Sóng Di Động. Để tránh thiệt hại, chỉ sạc thiết bị
bằng Bộ Sạc Micro USB đi kèm với Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG

●

KHÔNG để Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG dưới ánh sáng trực tiếp của
mặt trời để tránh các thiết bị quá nóng hoặc bị hư hỏng.

●

Để bật Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG, bấm và giữ nút nguồn ở bên
cạnh 3 giây. Khi trình tự khởi động điểm nóng hoàn tất qúi vị sẽ thấy từ
Chào Mừng trên màn hình.

●

Sau khi bật điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG, Chromebook HKTNEG của
qúi vị sẽ tự động kết nối với mạng Chrome-EGUSD. Nếu Chromebook của qúi vị KHÔNG kết nối với mạng Chrome EGUSD,
qúi vị sẽ cần chuyển Chromebook sang mạng Wi Fi Chrome EGUSD- để kết nối với điểm phát sóng. Nếu qúi vị KHÔNG coi
trang mạng Chrome EGUSD là tùy chọn, vui lòng cấp nguồn Chromebook (tắt, sau đó bật lên) và/hoặc sạc Điểm Phát Sóng Di
Động HKTNEG.

●

Trên Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG ở góc trên cùng bên trái màn hình, là năm thanh
tín hiệu sáng sẽ cho biết cường độ tín hiệu mạng của qúi vị. Phải có các thanh hiển thị
ở góc trên bên trái để có kết nối internet. Nếu cường độ tín hiệu thấp hoặc không có
thanh nào hiển thị , qúi vị sẽ cần di chuyển điểm nóng đến vị trí có tín hiệu mạnh hơn.
Lưu ý: Di chuyển từ phòng này sang phòng khác hoặc di chuyển từ bên này sang nhà khác có thể dẫn đến kết nối di động tốt
hơn. Hãy nhớ rằng gạch, kim loại trên tường, các thiết bị không dây khác (màn hình nhỏ, dụng cụ mở cửa nhà để xe, v.v.),
thiết bị nhà bếp (lò vi sóng , tủ lạnh, v.v.) và / hoặc các mạng Wi-Fi khác có thể gây ra sự cố kết nối Internet.

•

Trên Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG ở góc trên bên phải màn hình, là biểu tượng pin. Nếu pin Phát Sóng Di Động xuống
thấp, phác thảo pin sẽ bắt đầu nhấp nháy; đảm bảo sạc thiết bị. Để tránh gây ra thiệt hại và làm mất hiệu lực bảo hành, chỉ
sạc thiết bị bằng Bộ Sạc Micro USB đi kèm với Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG. Các Phát Sóng Di Động HKTNEG phải được
sạc và có năng lượng để cung cấp một tín hiệu Wi-Fi.
Sau khi hoàn thành tất cả các bài tập trên lớp của bạn, hãy đảm bảo tắt nguồn Điểm Phát Sóng Di Động HKTNEG. Giữ nút
nguồn hotspot cho đến khi bạn thấy dòng chữ Tạm Biệt trên màn hình là thiết bị đã tắt nguồn.
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