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Là một phần của phương pháp học tập từ xa của chúng tôi, Trường Bán Công Abby Kelley Foster có thể 

bao gồm sử dụng giao tiếp qua video như hội nghị truyền hình, nhận xét trực tuyến theo thời gian thực và 

chia sẻ liên kết thông qua chức năng “trò chuyện” hoặc giao tiếp trực tuyến khác theo thời gian thực, có 

thể bao gồm các tương tác thông qua các nền tảng trực tuyến khác nhau mà các nhà giáo dục, bằ ng cách 

sử dụng đánh giá chuyên môn của họ, có thể chọn sử dụng để kết nối với họ c sinh như Zoom, Google, 

WebEx, v.v. 

 

Chúng tôi áp dụ ng các thông báo và mong đợi sau đây cho họ c sinh khi sử dụng các nền tảng trực tuyến. 

Xin lưu ý những điều sau đây, sẽ áp dụng cho việc sử dụng mọ i nền tảng giao tiếp và học tập trực tuyến: 

 

● Bằng cách truy cập các dịch vụ học tập trực tuyến, khu học chánh công nhận rằng quý vị  và con quý vị  

đồng ý truy cập vào hướng dẫn trực tuyến và đồng ý tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của việc học tập được 

giải thích trong thông báo này. 

● Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục tôn trọng quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ của cộng đồng 

trường học - giáo viên và học sinh của chúng ta. Bằng cách tham gia học từ xa hôm nay, quý vị  đồng ý 

rằng quý vị  sẽ không lưu, ghi lại, chia sẻ hoặc đăng buổi học này hoặc bất kỳ ảnh nào từ buổi học này. 

● Nếu xác định được rằng học sinh, phụ huynh/người chăm sóc hoặc cá nhân khác đang ghi âm hoặc đã 

ghi lại một phiên trực tuyến, khu họ c chánh sẽ thực hiện hành động, có thể bao gồm việc cấm học sinh đó 

tham gia thêm vào phiên đó và/hoặc các phiên trong tương lai, học sinh sẽ  chị u kỷ luật, và/hoặc theo các 

biện pháp khác để giải quyết hành vi bất hợp pháp này. Ngoài ra, tất cả học sinh tham gia vào trải nghiệm 

học tập trực tuyến, từ xa và bất kỳ phụ huynh hoặc người chăm sóc nào chứng kiến các buổi học trực 

tuyến do có mặt trong cùng một không gian với học sinh, đều bị cấm chia sẻ hoặc phổ biến bất kỳ thông 

tin nào mà họ có thể tìm hiểu về các học sinh khác, bất kỳ và tất cả các bên thứ ba. 

● Việc không tuân thủ những kỳ vọng này có thể dẫn đến việ c mất đặc quyền sử dụng nền tảng học tập 

và/hoặc các hậu quả kỷ luật. Tất cả các quy tắc và kỳ vọng được đặt ra trong sổ tay học sinh liên quan đến 

hạnh kiểm của học sinh nói chung, bao gồm cả những quy tắc liên quan đến hạnh kiểm trực tuyến của học 

sinh, bắt nạt hoặc bắt nạt trên mạng, vẫn có hiệu lực trong quá trình học tập từ xa. 

● Phụ huynh hoặc người giám hộ có quyền chấm dứt quyền truy cập của học sinh vào các công cụ, tài liệu 

và tài nguyên điện tử bằng cách liên hệ với hiệu trưởng nhà trường. Nếu quý vị không muốn con quý vị sử 

dụng các tài nguyên công nghệ của khu học chánh theo các yêu cầu trên, xin lưu ý rằng quyết định loại bỏ 

quyền truy cập vào các công cụ này của quý vị có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng làm việc cộng tác 

của học sinh với các bạn trong các bài tập và hoạt động trên lớp.  

Nếu quý vị có thắc mắc về tài liệu này, vui lòng gửi email tới địa chỉ jcalabresi@akfcs.org hoặc để lại thư 

thoại tại (508) 854-8400. 

 


