
 

 

Học Khu Pflugerville - Pflugerville ISD  
THỎA THUẬN MƯỢN CHROMEBOOK 

           Xin vui lòng đọc Thỏa Thuận này. Ký tên và nộp lại trang cuối cùng. 

Thông tin chung: 

PfISD đang phân phối Chromebooks cho tất cả học học sinh lớp 6th  – 12th  để sử dụng cả ở trường học và 
tại nhà cho năm học 2020-21. 

Chromebook sẽ được giao cho từng học sinh dựa trên địa chỉ trường của học sinh và sẽ được ghi hồ sơ 
quản lý tài sản công nghệ của Học Khu Pflugerville. 

Chromebook này chỉ dành cho học sinh sử dụng. Thiết bị đã được xếp đặt để luôn duy trì kết nối với 
mạng PfISD. Các biện pháp ngăn ngừa đã được cài đặt phù hợp với hướng dẫn CIPA và được thiết kế để 
chỉ cho phép truy cập trực tuyến vào các nguồn tài nguyên giáo dục mà học sinh thường sử dụng trong 
khi học ở trường.  Trong khi học khu cài đặt  phần mềm ngăn ngừa trên các thiết bị, chúng tôi không thể 
đảm bảo là có thể chặn được tất cả các trang mạng không phù hợp.   

Chromebook là tài sản của PfISD và phải được trả lại vào cuối năm học để bảo trì và làm sạch. 

Chromebook phải được trả lại nếu học sinh chuyển sang một trường khác  hoặc rút khỏi PfISD trước khi 
kết thúc năm học bình thường.   

Chromebook sẽ được sử dụng theo Thỏa Thuận Xử Dụng Chấp Nhận Được của Học Khu (District’s 
Acceptable Use Agreement). 

Truy cập Internet không được cung cấp cùng với Chromebook. Học sinh sẽ cần phải có kết nối wifi đến 
nhà riêng của của mình hoặc sử dụng wifi công cộng, nơi nào có sẵn. 

 

Trách Nhiệm của Học Sinh: 

Giũ Gìn Chromebook 

• Giữ gìn Chromebook bằng cách không đánh rơi nó, làm ướt, để nó ở ngoài trời, để cho thú vật 
nuôi chạm tới, hoặc sử dụng nó khi ăn uống hoặc có thức ăn và uống gần bên. 

• Nếu Chromebook bị hỏng hoặc không hoạt động đúng cách, nó phải được trả lại trường để sửa 
chữa hoặc thay thế. Phụ huynh/người giám hộ và học sinh không được phép tự sửa chữa, hoặc 
hợp đồng với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào khác để sửa chữa Chromebook. 

• Giữ Chromebook của mình bên trong vỏ bọc và tắt khi vận chuyển. 
• Không để Chromebook của mình trong khu vực không an toàn, kể cả tủ khóa không được khóa. 
• Không cho bất kỳ ai mượn Chromebook bất kỳ.  
• Bảo vệ Chromebook bằng cách rút điện ra và rút thiết bị ngoại vi khác ra khi vận chuyển. 
• Bảo vệ màn hình bằng cách đóng lại cẩn thận khi di chuyển Chromebook. 
• Chromebook và vỏ bao là tài sản của Pflugerville ISD và cần được giữ sạch sẽ luôn luôn không có 

dấu vết.  Không được dán, viết hoặc vẽ lên, khắc hoặc thay đổi bề ngoài Chromebook và vỏ bao, 
vi phạm sẽ bị mất đặc quyền này và chịu hậu quả kỷ luật. 

• Học sinh nên giũ gìn Chromebook của mình để tránh nhiệt độ quá nóng  hoặc lạnh. Chromebook 
không bao giờ được để lại trong xe, ngay cả khi xe đã khóa cửa. 



 

 

• Chromebook phải được bảo vệ khỏi thời tiết, nước hoặc các chất lỏng, thực phẩm và thú vật 
nuôi. Học sinh không bao giờ ăn hoặc uống trong khi sử dụng Chromebook của mình, hoặc sử 
dụng Chromebook ở gần những người khác đang ăn hoặc uống. 

• Không bao giờ đặt những vật nặng hoặc xếp chồng lên trên Chromebook của mình. Điều này bao 
gồm sách, nhạc cụ, thiết bị thể thao, vv… 

• Học sinh phải sử dụng một cách cẩn thận khi cắm dây điện, cáp hoặc các thứ phụ tùng của 
Chromebook vào Chromebook. 

• Không được đặt Chromebook lên hoặc dưới các thứ mềm như gối, ghế, đệm sofa hoặc chăn. 
Điều này có thể  làm cho Chromebook quá nóng và sẽ làm hư hỏng Chromebook và có thể gây 
hỏa hoạn. 

• Chỉ lau màn hình chỉ với một miếng vải sợi nhỏ mềm (microfiber), khô. Không sử dụng Windex 
hoặc hóa chất mạnh để làm sạch màn hình. 

• Bị trộm cắp hoặc hư hại phải báo cáo ngay lập tức cho Help Desk tại  (512)  594-0212.  Một báo 
cáo cho cảnh sát phải được nộp cho cảnh sát Pflugerville ISD trong vòng 3 ngày từ khi thiết bị bị 
đánh cắp và một bản sao của báo cáo phải có sẵn để được mượn thiết bị thay thế. 
 

Sửa Chữa và Thay Thế 

Chi phí dự trù cho việc xử dụng không đúng, lạm dụng, hoặc tai nạn: 

• Phụ huynh có thể chọn đóng bảo hành $25 cho năm học hiện tại. 
 

• Việc thay thế Chromebook bị đánh cắp hoặc không thể sửa chữa (nếu thiệt hại do tai nạn): 
o Miễn phí cho lần thay thế đầu tiên. 
o Chromebook bị đánh cắp sẽ được thay thế với một báo cáo cảnh sát hợp lệ. 
o Thay thế lần 2nd  và các thay thế sau đó sẽ chịu chi phí Chromebook - $275 

 
• Sửa chữa Chromebook cho thiệt hại do tai nạn: 

o Sửa chữa lần đầu tiên là miễn phí 
o Lân thứ hai $10 
o Lần thứ ba $15 

 
 

• Học sinh có thể được mượn một Chromebook trong khi thiết bị của họ đang được sửa chữa, tuy 
nhiên nếu đây là một sửa chữa lần thứ hai hoặc sau đó, họ sẽ cần phải trả lại nó vào cuối mỗi 
ngày cho đến khi chi phí liên quan được thanh toán, nếu được. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Học Khu Pflugerville - Pflugerville ISD 
Thỏa Thuận Xử Dụng Chromebook  

 

Tôi đã đọc Thỏa Thuận Xử Dụng Chromebook (Chromebook Use Agreement) này.  Chúng tôi hiểu và 
chấp nhận các trách nhiệm trong việc sử dụng Chromebook. 

 
Học sinh nào rời học khu và không hoàn trả Chromebook và bất kỳ thiết bị liên quan nào sẽ bị coi là 
hành vi trộm cắp ngay khi học khu phát giác sự kiện. Học khu sẽ truy tố sự việc đến mức tối đa theo 
pháp luật.   

 
 
 
 
 

__________________________________________________      ________________________________ 
Phụ Huynh/Giám Hộ ký tên     Ngày 

 
 
__________________________________________________ 
Phụ Huynh/Giám Hộ viết tên chữ in 

 
 

__________________________________________________      ________________________________ 
Học Sinh ký tên                     Ngày 

 
 

__________________________________________________      ________________________________ 
Học Sinh viết tên chữ in      Số ID của Học Sinh 

 

 

Vui lòng chọn một: 

______ Có, tôi muốn biết thêm chi tiết về Bảo Hiểm Thiết Bị Tùy Chọn $25. 

______ Không, tôi không muốn bảo hiểm tùy chọn và hiểu các chi phí liên quan.  

 

PfISD Inventory Tag __________________  (To be completed and verified at device pickup) 

Nhãn Tài Sản PfISD  __________________  (Được thực hiện và xác minh khi nhận thiết bị) 


