
Chính Sách EGAEB- Chính Sách về Sử Dụng Internet 
Denver Public Schools cung cấp một dịch vụ mạng toàn khu vực, kết nối hệ thống cơ sở vật chất 
của học khu với nhau và kết nối với Internet nói chung.  Việc truy cập Internet cung cấp nhiều 
nguồn thông tin đặc biệt và phong phú cho cả học sinh và giáo viên. Mục tiêu của Học Khu trong 
việc cung cấp dịch vụ này là khuyến khích các cơ hội học tập cho trường học qua việc tạo điều 
kiện chia sẻ nguồn thông tin, sáng tạo, và giao tiếp. Internet là một mạng điện tử kết nối hàng 
triệu máy tính và cá nhân trên toàn thế giới. Dịch vụ này được điều phối qua một nhóm các cơ 
quan chính phủ cũng như các mạng cấp khu vực và tiểu bang. Việc điều hành suôn sẻ hệ thống 
mạng truy cập Internet trong phạm vi nội bộ học khu và trên toàn thế giới tùy thuộc vào cách 
ứng xử thích hợp của mỗi người sử dụng trực tiếp. 

Người sử dụng phải tuân thủ các qui định hướng dẫn của chính sách này để có được và tiếp tục 
truy cập mạng. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới: 

* không được truy cập 

* bị từ chối truy cập trong tương lai 

* có thể bị kỷ luật. 

Định nghĩa: 

1. Các hoạt động bất hợp pháp - bao gồm nhưng không giới hạn tới bất kỳ hoạt động nào vi 
phạm luật của địa phương, tiểu bang, và/hoặc liên bang. 

2. Các hoạt động mang tính kích dục - bao gồm các hoạt động vi phạm các tiêu chuẩn xã hội 
thường được công nhận đối với việc sử dụng phương tiện truyền thông thuộc sở hữu và điều 
hành của chính phủ. Điều này bao gồm việc lấy ra hoặc truy cập bất kỳ tài liệu mang tính kích 
dục nào. 

3. Sử dụng không thích hợp - bao gồm bất kỳ hoạt động nào vi phạm chính sách này hoặc các 
hoạt động khác mà quản trị hệ thống thấy là không cần thiết. 

4. Quản trị hệ thống - nhân viên của học khu với chức năng nhiệm vụ bao gồm quản lý mạng 
máy tính của học khu. 

5. Thông tin nguy hiểm - thông tin mà nếu được áp dụng có thể gây tổn hại, gây nguy hiểm, 
hoặc làm gián đoạn hoạt động của học khu hoặc toàn thể cộng đồng. 

6. Ảnh hưởng tới sự an toàn cá nhân - tiết lộ thông tin liên lạc cá nhân liên quan tới bản thân 
họ hoặc những người khác 

Học Khu sàng lọc để hạn chế việc truy cập các tài liệu kích dục, hình khiêu dâm, hoặc các tài 
liệu khác không có lợi cho trẻ vị thành niên. Học Khu không bảo đảm sẽ không bao giờ gặp phải 
các tài liệu này. Trong mạng lưới toàn cầu, không thể kiểm soát tất cả các tài liệu, và ngay cả 



những người không sử dụng nhiều cũng có thể dễ dàng phát hiện ra hoặc gặp tài liệu trái qui 
định. Học Khu tin rằng thông tin có giá trị và việc giao tiếp tương tác trên mạng toàn cầu này 
mang lại nhiều lợi ích hơn là nguy cơ người sử dụng có thể gặp tài liệu không phù hợp với các 
mục tiêu giáo dục của học khu. 

Việc sử dụng mạng của Học Khu là đặc quyền, chứ không phải là quyền lợi, và phải được tất cả 
những người sử dụng coi là như vậy. Nếu sử dụng không thích hợp, có thể sẽ bị mất đặc quyền 
này. Tuyệt đối nghiêm cấm các hoạt động sau đây: 

1. Sử dụng mạng của Học Khu cho bất kỳ hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động khiêu dâm hoặc bất hợp 
pháp nào, và/hoặc việc sử dụng không thích hợp. 

2. Sử dụng mạng của Học Khu cho bất kỳ mục đích thương mại và/hoặc kinh doanh không thích 
hợp và không liên quan tới học khu, quảng cáo sản phẩm, hoặc hỗ trợ các hoạt động chính trị 
hoặc vận động chính trị.  

3. Việc phá hủy mạng này hoặc các nguồn thông tin của mạng, trong đó bao gồm nhưng không 
giới hạn ở những hành động cố ý gây tổn hại, phá hủy, hoặc thay đổi dữ liệu trên mạng của Học 
Khu, trong đó bao gồm cả việc đưa vào vi rút máy tính. 

4. Tìm cách truy cập dữ liệu không bị hạn chế hoặc làm gián đoạn việc sử dụng mạng của những 
người sử dụng khác. 

5. Sử dụng hình vẽ bậy hoặc ngôn ngữ thường gây khó chịu, lăng mạ, sách nhiễu, hoặc đe dọa 
tới nhóm và/hoặc cá nhân khác. 

6. Tạo hoặc truy cập thông tin nguy hiểm. 

7. Vi phạm bản quyền hoặc vi phạm các thỏa thuận về giấy phép sử dụng. Điều này bao gồm, 
nhưng không giới hạn tới phần mềm, văn bản, hình ảnh, hình chụp, dữ liệu điện tử mà không nói 
rõ nguồn làm phương hại tới quyền về sự riêng tư của các cá nhân hoặc tổ chức khi không có sự 
cho phép của họ. Đồng thời cũng nghiêm cấm việc đạo bất kỳ thông tin nào thu thập qua mạng 
của Học Khu. Người sử dụng không có quyền sở hữu độc quyền đối với các tài liệu đưa lên 
mạng của Học Khu, trừ khi tài liệu đó được bảo vệ bằng bản quyền. 

8. Cho phép những người không được phép sử dụng truy cập mạng của Học Khu. 

9. Chia sẻ mật khẩu, tài khoản thư điện tử, để mật khẩu ở những nơi dễ nhìn thấy, hoặc để máy 
tính ở tình trạng "đang đăng nhập" mà không có người sử dụng. 

10. Ảnh hưởng tới sự an toàn cá nhân. 

11. Cho phép trẻ vị thành niên truy cập tài liệu không thích hợp trên internet. 

12. Tiết lộ, sử dụng, và phổ biến thông tin cá nhân về trẻ vị thành niên. 



Học Khu sẽ tuân theo tiêu đề hai của đạo luật cải tiến dữ liệu phát sóng, thường hay còn gọi là 
“đạo luật bảo vệ trẻ em trong thế kỷ 21” (sau đây gọi là “đạo luật”), trong đó qui định các trường 
học và thư viện được giảm giá dịch vụ sử dụng trên mạng trực tuyến để tạo và quảng bá một 
chiến dịch tăng cường nhận thức của công chúng về an toàn và sử dụng internet cũng như thiết 
lập những cách thức để sử dụng internet an toàn.  Ngoài ra, giáo dục các học sinh của Học Khu 
và người sử dụng về hành vi ứng xử thích hợp trên mạng trực tuyến, trong đó bao gồm nhưng 
không giới hạn tới giao tiếp với các cá nhân khác trên các website mạng xã hội, trong phòng 
chat, và nhận thức về tình trạng ức hiếp trên mạng điện tử cũng như hiểu cách phản ứng thích 
hợp là gì và như thế nào. Do đó, Giám Đốc Học Khu hoặc người được ủy quyền có thể ủy nhiệm 
một hoặc nhiều người trong mỗi ban, trường, và chương trình của Học Khu để biên soạn, chỉnh 
sửa, tu chỉnh và phổ biến qui định hướng dẫn các thủ tục và chính sách khuyến khích việc sử 
dụng internet an toàn của nhân viên học khu, các học sinh, trẻ em và những người sử dụng 
internet của Học Khu theo qui định bắt buộc của đạo luật này vào thời điểm đang hiện hành hoặc 
sau này được tu chỉnh. 

Việc thông tin liên lạc trên mạng của Học Khu không được giữ kín và nhân viên của Học khu khi 
tiến hành việc bảo trì và giám sát mạng có thể xem và kiểm tra các danh mục hoặc tin nhắn. Học 
Khu có quyền và sẽ truy cập hồ sơ lưu giữ cho dù có hoặc không có lý do chính đáng để bảo đảm 
việc chấp hành chính sách này. 

Học Khu không bảo đảm rằng các chức năng của hệ thống mạng của học khu sẽ đáp ứng bất kỳ 
yêu cầu cụ thể nào. Và Học Khu cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phải 
chịu do sử dụng mạng này. Điều này bao gồm mất dữ liệu, không chuyển dữ liệu tới nơi, chuyển 
dữ liệu tới sai địa chỉ, hoặc các gián đoạn về dịch vụ. Mỗi người sử dụng sẽ tự chịu rủi ro về việc 
sử dụng bất kỳ thông tin nào có được qua mạng của Học Khu. Học Khu đặc biệt từ chối bất kỳ 
trách nhiệm nào đối với mức độ chính xác hoặc chất lượng của thông tin có được qua Internet. 
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