Thiết Bị Điện Tử và Nguồn Công Nghệ (Tấc Cả Cấp Lớp)
Vì mục đích an toàn, học khu cho phép học sinh mang theo điện thoại di động cá nhân và
các thiết bị truyền thông khác; Tuy nhiên, các thiết bị này phải được tắt và cắt điện hoàn
toàn trong ngày học, trừ khi chúng đang được sử dụng cho mục đích học tập được chấp
thuận hoặc trong thời gian trường cho phép.
Học sinh sẽ không:
•
•
•

•
•
•

sử dụng thiết bị truyền thông, gồm điện thoại di động hoặc đồng hồ
thông minh, mà vi phạm các quy định của trường và học khu
mang theo hoặc sử dụng các thiết bị điện tử trong các kỳ thi yêu cầu của bang
và liên bang
sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ thiết bị nào có khả năng
chụp ảnh trong phòng có tủ cá nhân (locker), khu thay quần áo hoặc
nhà vệ sinh khi ở trường hoặc trong các sự kiện liên quan đến
trường học hoặc do trường bảo trợ
chụp, ghi hình, nhắn tin hoặc nói điện thoại trong lớp trừ khi được
chỉ dẫn riêng bởi giáo viên với mục đích học tập
chia sẻ thiết bị cá nhân mà không được phép của phụ huynh
sử dụng mạng truyền thông xã hội (ví dụ: Snapchat, Facebook,
Twitter, v.v ...) trong ngày học cho các mục đích phi giáo dục

Nếu học sinh vi phạm hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử của trường:
•
•
•

Vi phạm lần đầu – tịch thu thiết bị, thông báo phụ huynh, cảnh cáo
về các hậu quả tiếp theo
Vi phạm lần hai và sau đó - tịch thu thiết bị, thông báo phụ huynh, đóng
phạt $15.00 để trả lại thiết bị cho phụ huynh
Các thiết bị viễn thông bị tịch thu mà học sinh hoặc phụ huynh học sinh
không nhận lại sẽ bị xử lý sau khi đã thông báo theo yêu cầu của luật
pháp. [xem Searches và chính sách FNCE.]

Trong vài trường hợp hạn chế và theo luật pháp, thiết bị viễn thông cá nhân của
học sinh có thể bị lục soát bởi các nhân viên có thẩm quyền. [Xem Searches và
chính sách FNF.]
Mọi biện pháp kỷ luật sẽ tuân thủ với Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh ( Student Code of
Conduct). Học Khu không chịu trách nhiệm về hư hỏng, thất lạc, hoặc bị mất cắp
của các thiết bị viễn thông.

Sở Hữu và Xử Dụng các Thiết Bị Điện Tử Cá Nhân Khác
Ngoại trừ như được diễn tả dưới đây, học sinh không được phép sở hữu hoặc sử
dụng các thiết bị điện tử cá nhân, trừ khi đã được phép. Các thiết bị không được
phép sẽ bị tịch thu và chuyển đến văn phòng để xử lý hành chính tiếp theo, có thể
bao gồm liên lạc của phụ huynh để nhận lại vật dụng. Trong vài trường hợp hạn
chế và theo luật pháp, thiết bị điện tử cá nhân của học sinh có thể bị lục soát bởi
các nhân viên có thẩm quyền. [xem Searches và chính sách FNCE.]
Mọi biện pháp kỷ luật sẽ tuân thủ với Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh ( Student
Code of Conduct). Học Khu không chịu trách nhiệm về hư hỏng, thất lạc,
hoặc bị mất cắp của các các thiết bị viễn thông.

