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Ứng Dụng Google cho Giáo Dục – Thông Báo Phụ Huynh – Phần 1 của 2 

 
Học Khu Pflugerville ISD tin rằng thông tin và cộng tác điện tử tạo năng động trong việc học của Thế Kỷ 

21, tác động tích cực các công dân thời kỹ thuật số và trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để 

thành công trong hiện tại và tương lai. Vào tháng Tám 2013, Học Khu Pflugerville đã thực hiện một Ứng 

Dụng Google cho Giáo Dục (The Google Apps for Education) và tạo tài khoản Ứng Dụng Google (Google 

Apps accounts) cho tất cả học sinh. Các công cụ Google Apps for Education cho học sinh bao gồm Drive 

(Docs, Presentation, Forms, Spreadsheet và Drawing), Lịch và Gmail. 
 

1. Tài khoản Google Apps for Education sẽ được lập cho tất cả học sinh.  
2. Tất cả học sinh sẽ được nhận để vào Google Drive (tư liệu trên mạng), Lịch và một tài khoản 

Gmail (Gmail account) dành cho học sinh. 

3. Học Khu tạo cơ hội để phụ huynh/bảo hộ hạn chế truy cập Ứng Dụng Google. 
 

Nếu quý vị không muốn con em truy cập Google Apps khi ở trường, xin gởi một yêu cầu bằng 

văn bản đến bộ phận hành chánh của trường. 
 
Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng (RUG) – Thông Báo Phụ Huynh - Phần 2 của 2 

 
1. Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng (RUG) cho Công Nghệ xác định rõ cho tôi và con 

tôi, những yêu cầu về xử dụng Công Nghệ ở Học Khu Pflugerville. 

2. Học sinh nào đã biết nhưng vẫn vi phạm Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng (RUG) sẽ bị 
tạm ngưng và/hoặc truất quyền truy cập vào Hệ Thống Vi Tính/Mạng Lưới/Mạng Toàn Cầu 
(Computer/Network/Internet) của Học Khu và sẽ bị kỷ luật theo Chương Trình Board-approved 
Discipline Management và Student Code of Conduct.  

3. Học Khu Pflugerville cung cấp nguồn trên mạng để làm phong phú, mở rộng và tăng cường việc 

giảng dạy hàng ngày. Để có những nguồn trên mạng này cần phải truy cập internet. 

4. Học Khu đoan chắc sàng lọc việc truy cập phù hợp với Quy Định COPA/CIPA.  
5. Để ưu tiên cho an toàn của học sinh Học Khu Pflugerville, hàng năm mỗi trường cung cấp cho học 

sinh bản nhận định Quy Định An Toàn Mạng, Hướng Dẫn Học Sinh Trách Nhiệm Xử Dụng, cư xử 
đúng trên mạng, và cảnh báo ức hiếp trên mạng.  

6. Học Khu tạo cơ hội để phụ huynh/bảo hộ hạn chế học sinh vào Internet. 

  
Nếu quý vị không muốn con em vào Internet khi ở trường, xin gởi một yêu cầu bằng văn bản 

đến bộ phận hành chánh của trường. 
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