
Mẫu Mượn về Máy Vi tính của Học sinh Mukilteo 

 

Tên Học sinh: ________________________________ ID Học sinh: _________________ Lớp: _________ 

Trường Học sinh: ______________________________________________________________________ 

Mã vạch / Số thẻ Dịch vụ hay số nhận dạng: _________________________________________________ 

 

Xem lại Chính sách và Thủ tục của Hội đồng Quản trị Học khu Mukilteo - Nguồn lực Công nghệ 2314 và 
2314P để biết thêm thông tin về công nghệ trường học. 

 

Thỏa thuận của Học sinh và Cha mẹ / Người Giám hộ: 

1. Học sinh sẽ mang máy tính được sạc đầy và sẵn sàng sử dụng đến trường mỗi ngày. 
2. Học sinh sẽ không để máy tính của họ không được an toàn bất cứ lúc nào trong khi ở trường hay 

ở nơi công cộng. 
3. Học sinh và cha mẹ / người giám hộ sẽ không xóa nhãn mã vạch của học khu hay đánh dấu máy 

tính của họ bằng bất kỳ cách nào bằng bút dạ, nhãn dán, vết trầy xước, chạm khắc, v.v. 
4. Học sinh và cha mẹ / người giám hộ sẽ không cố gắng thêm, loại bỏ, sửa đổi hay sửa chữa bất kỳ 

phần cứng, ứng dụng, hạn chế, giám sát về sử dụng Internet nào, và/hay hệ thống điều hành 
máy tính của theo bất kỳ cách nào. 

5. Học sinh sẽ ngừng sử dụng máy tính và yêu cầu trường học của họ hỗ trợ nếu họ có vấn đề hay 
câu hỏi. 

6. Chúng tôi hiểu rằng các đặc quyền máy tính có thể bị mất do bởi hành vi không phù hợp, thiệt 
hại, bỏ bê và / hay mất mát. Nếu luật liên bang, tiểu bang và / hay địa phương bị vi phạm, cơ 
quan thực thi pháp luật sẽ được thông báo. 

7. Chúng tôi hiểu rằng các máy tính của học sinh bị đánh cắp hay mất phải được báo cáo cho ban 
giám hiệu nhà trường trong vòng 24 giờ hay vào ngày học tiếp theo. Trong trường hợp máy tính 
bị làm mất hay bị đánh cắp, một báo cáo của cảnh sát địa phương sẽ được nộp và cung cấp cho 
nhà trường. 

8. Chúng tôi hiểu rằng máy tính sẽ được trả lại cho trường học / học khu khi được yêu cầu. 
9. Nếu máy tính không được trả lại, một báo cáo sẽ được nộp cho cơ quan thực thi pháp luật địa 

phương để thu hồi máy tính. 
10. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tài chính về thiệt hại hay mất máy tính và có 

thể bị tính phí cho bất kỳ thiết bị bị thiếu hay hư hỏng nào bao gồm các phụ kiện (ví dụ: cung cấp 
điện / bộ sạc, vỏ, túi bảo vệ). 

 

Tên Học sinh (Viết in): __________________________________________________________________ 

Chữ ký Học sinh: ________________________________________________________ Ngày: _________ 

 

Tên Cha mẹ / Người Giám hộ (Viết in): _____________________________________________________ 

Chữ ký của Cha mẹ / Người Giám hộ: ________________________________________ Ngày: _________ 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2314.html
http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2314-P.html

