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CHÍNH SÁCH THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG IMS
Kính gửi phụ huynh/người chăm sóc và người giám hộ của học sinh lớp mầm non đến lớp 8,
Có rất nhiều thay đổi quan trọng cho năm học 2020-2021 mà trường đã thông báo với quý vị trong vài
tháng qua và những thay đổi mà nhà trường sẽ tiếp tục thông báo với quý vị. Một trong những thay đổi
đáng chú ý nhất sẽ liên quan đến việc chúng tôi sử dụng công nghệ cho nhân viên và học sinh. Trong
giai đoạn đầu năm học, việc học tập sẽ là trực tuyến, nghĩa là học sinh sẽ sử dụng internet để tham gia
các lớp học ở trường và hoàn thành các bài tập ở trường. Việc học trực tuyến này sẽ sử dụng rất nhiều
ứng dụng, chương trình và công cụ trực tuyến khác nhau. Các ứng dụng, chương trình và công cụ này
sẽ cho phép giáo viên của con quý vị cung cấp nhiều cơ hội học tập độc đáo ở nhà và khi trở lại trường
học.
Phần 1: Trách nhiệm của học sinh
Học sinh phải tuân theo các chính sách của trường để sử dụng phù hợp khi dùng các dịch vụ dựa trên
Internet. Học sinh phải tuân theo Chính sách Sử dụng Được chấp nhận nêu trong sổ tay trường học và
được ký trong quá trình ghi danh TADS. Nếu quý vị không chắc liệu tài liệu này đã được ký hay chưa thì
vui lòng liên lạc với lãnh đạo trường hoặc văn phòng tuyển sinh. Học sinh nên luôn và chỉ sử dụng địa chỉ
email trường học cho tất cả các vấn đề liên quan đến nhà trường và nên luôn và chỉ sử dụng máy tính
trường học cho các bài tập của trường. Học sinh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình mọi lúc và
phải tham gia và tập trung vào các lớp học của mình. Ngoài ra, học sinh được kỳ vọng tuân theo bất kỳ
hướng dẫn trực tuyến nào được giáo viên hoặc lãnh đạo nhà trường truyền đạt cho các em.
Phần 2: Thông tin dành cho phụ huynh
Email của học sinh được lưu trữ và Chính sách Sử dụng Được chấp nhận dành cho học sinh sẽ được
thực thi đầy đủ. Nhân viên nhà trường sẽ giám sát việc sử dụng các ứng dụng khi học sinh ở trường và
thông qua báo cáo trực tuyến và các công cụ khác. Thông tin của học sinh sẽ chỉ được chia sẻ với giáo
viên và lãnh đạo trường học của các em, nhưng sẽ được quản lý bởi chuyên gia tại Văn phòng Trung
tâm của Independence Mission Schools. Phụ huynh có trách nhiệm giám sát việc sử dụng các ứng dụng
của con mình khi truy cập các chương trình từ nhà và có trách nhiệm làm theo bất kỳ hướng dẫn nào liên
quan đến việc sử dụng tài nguyên trực tuyến để học ở nhà. Học sinh luôn phải chịu trách nhiệm về hành
vi của mình. Học sinh nên luôn và chỉ sử dụng địa chỉ email trường học cho tất cả các vấn đề liên quan
đến nhà trường.
Ngoài ra, giáo viên trường học sẽ cần giao tiếp với con quý vị bằng cách sử dụng email, tính năng trò
chuyện, bảng tin nhắn hoặc hội nghị truyền hình, đó là những tính năng của bất kỳ công cụ học tập nào.
Hình thức giao tiếp này được hiểu là cần thiết cho việc học tập của học sinh và hoạt động lớp học.
Phần 3: Thiết bị của học sinh và trách nhiệm với thiết bị
Trường học sẽ cung cấp cho con quý vị một thiết bị, trong hầu hết các trường hợp là Chromebook, miễn
phí. Thiết bị này sẽ được sử dụng để truy cập internet nhằm sử dụng các ứng dụng, chương trình và
công cụ trực tuyến để học tập. Các ứng dụng, chương trình và công cụ này sẽ là một phần trong trải
nghiệm học tập của học sinh và sẽ được quản lý bởi giáo viên, lãnh đạo nhà trường và Văn phòng Trung
tâm của Independence Mission Schools. Chúng tôi hoàn toàn kỳ vọng rằng mỗi thiết bị được sử dụng
cẩn thận và được trả lại trong tình trạng tốt, đồng thời mong rằng học sinh luôn và chỉ sử dụng thiết bị
cho việc học tập và các hoạt động liên quan đến trường học.
Nếu thiết bị được trả lại với bất kỳ hỏng hóc nào thì một khoản phí sẽ được tính vào tài khoản của học
sinh. Vui lòng xem lại bảng dưới đây để biết danh sách các loại thiệt hại và các khoản phí liên quan đến
thiệt hại:
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Loại thiệt hại
Thiết bị không bật lên
Thiết bị không sạc được do cổng sạc bị hỏng
Thiết bị không sạc được do bộ sạc bị hỏng
Bộ sạc bị thiếu
Thiết bị có màn hình rất mờ hoặc bị nứt.
Thiết bị có hư hỏng vật lý không sửa được
Thiết bị bật nguồn, nhưng bàn di chuột sẽ không
cuộn hoặc nhấp được.
Thiệt hại vật lý/do chất lỏng có thể nhìn thấy
Thiết bị bị thiếu phím hoặc có các phím không
hoạt động
Thiết bị có vết nứt nhẹ
Thiết bị có vết nứt lớn hoặc vỏ bị sứt mẻ
Thiết bị bị đánh cắp hoặc không tìm thấy hoặc
không được trả lại
Thiết bị bị đánh cắp hoặc không tìm thấy hoặc
không được trả lại nhưng quý vị có thể cung cấp
báo cáo của cảnh sát.

Số tiền phí
$300
$150
$50
$50
$300
$300
$150
$150
$50
$50
$150
$300
$50

Phần 4: Xác nhận thông tin liên lạc từ trường học và mạng lưới
Các nhà lãnh đạo nhà trường, giáo viên và nhân viên khác của trường cũng như Văn phòng Trung tâm
của Independence Mission Schools sẽ liên lạc với quý vị về cập nhật đối với các chính sách. Các chính
sách này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: kỳ vọng đi học đầy đủ, kỳ vọng học tập trực tuyến, quy trình
chấm điểm, quy trình lớp học, lập lịch học và các hoạt động của học sinh. Mỗi phụ huynh/người giám hộ
phải đọc và hiểu được hàm ý của mỗi thông tin liên lạc được gửi đến họ. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng
bất kỳ câu hỏi nào cũng được gửi đến (những) cá nhân thích hợp được nêu trong phần thông tin liên lạc.
Phần 5: Điều khoản Dịch vụ của công cụ học tập trực tuyến
Dưới đây là danh sách các ứng dụng và công cụ học tập kỹ thuật số được sử dụng phổ biến nhất mà
chúng tôi sẽ cung cấp thông qua lớp học của con quý vị. Danh sách này là không đầy đủ và trường học
của con quý vị có thể thêm vào các ứng dụng, trang web hoặc các công cụ học tập kỹ thuật số khác, tùy
thuộc vào nhu cầu của trường và học sinh.
Trong trường hợp một công cụ mới được thêm vào, nhân viên IMS sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để
đảm bảo nó tuân thủ các quy định của liên bang và tiểu bang về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của
học sinh. Quý vị có quyền chọn không sử dụng bất kỳ công cụ nào như vậy vào bất kỳ lúc nào.
Các công cụ này có Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư nêu rõ cách tiếp cận để đáp
ứng các quy định của liên bang và tiểu bang. Đối với từng ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất tại
IMS, quý vị có thể tìm thấy các thỏa thuận này tại đây:
Clever

ClassDojo

FlipGrid

Happy Numbers

Google Classroom

Khan Academy

Great Minds

DreamBox

Zearn

Zoom

Showbie

NearPod

Formative

SeeSaw

