
 

 

 

 

Tiêu chuẩn/thủ tục cho bộ quy tắc ứng xử kỹ thuật số cho học từ xa 

Mục đích 

Để thiết lập một cấu trúc kỳ vọng  và trách nhiệm cho việc sử dụng nền tảng học từ xa theo chính 

sách hội đồng giáo dục Bridgeport 6401. Các tiêu chuẩn và tài liệu thủ tục này  có thể thay đổi bất cứ 

lúc nào  để đáp ứng với bản chất phát triển của công nghệ. 

Tổng quan về 

Trường công lập Bridgeport đã tạo ra một nền tảng học tập từ xa (Microsoft teams) môi trường  như một 

phương tiện để tiếp tục  và nâng  cao giáo dục cho tất cả học sinh  từ  Pre-Kindergarten thông qua  lớp 12. Để 

kết thúc này,  District thiết bị máy tính được phân phối cho các gia đình có nhu cần  dựa trên các thông tin liên 

lạc của họ với trường học của họ. Tất cả các học sinh khác được giả định để có thể truy cập vào nền tảng học 

tập kỹ thuật số bằng cách sử dụng thiết bị của riêng mình để thực hiện điều này cần. Bất kỳ học sinh nào 

không thể truy cập vào các dịch vụ được cung cấp của học khu phải thông báo cho giáo viên và lãnh đạo 

trường để chỗ nghỉ có thể được cung cấp. 

Các trường công Bridgeport từ xa học tập nền tảng (từ đây trên gọi là bps-DLP) cung cấp một tài nguyên cho 

từ xa truy cập vào các dịch vụ máy tính của District , phần mềm,  mạngs và các cơ sở học tập  cho giảng dạy 

trực tuyến, cộng tác và các dịch vụ truyền thông. Với điều này, đến quyền truy cập vào địa phương, khu vực, 

các nguồn thông tin quốc gia và quốc tế  thông qua  Internet. Quy tắc ứng xử kỹ thuật số này phục vụ như một 

hướng dẫn để cho BPS-DLP sẽ được sử dụng bởi các thành viên của cộng đồng trường học với trách nhiệm và 

tôn trọng, phù hợp với các chính sách và quy định được thành lập bởi trường  DistriCT  được tìm thấy trên 

trang web của học khu dưới hội đồng giáo dục, chính sách tại  https://www.bridgeportedu.net/Policies  . 

Học trực tuyến thành công yêu cầu tất cả người dùng tiến hành một cách có trách nhiệm, Phong Nha, đạo Đức 

và lịch sự. Các sinh viên dưới sự hướng dẫn của cha mẹ của họ  là cuối cùng chịu trách nhiệm về  tất cả các  

hành động của họ trong khi  truy cập vào các nền tảng bps-DLP  và các dịch vụ. Người dùng hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về tất cả các nguồn lực đã phát hành hoặc giao cho họ. Điều này bao gồm thiết bị  bất kỳ cấp thiết 

bị  cấp cũng như đăng nhập  vào  thông tin chuyên ngành  hoặc dịch vụtruy cập. Ngoài ra,  bất kỳ thiết bị cá 

nhân nào  được sử dụng để truy cập bps-DLP đều phải tuân theo các quy tắc  kỳ vọng  và trách nhiệm được 

nêu trong bộ luật ứng xử kỹ thuật số này.  District giám sát  và ghi lại tất cả các hoạt động trên bps-DLP  cho 

các mục đích của e-khám phá nếu coi là cần thiết. Kỷ luật hành động sẽ được thực hiện cho bất kỳ lạm dụng cá 

nhân hoặc lạm dụng tài nguyên truy cập qua BPS-DLP. Xin lưu ý rằng tài liệu này có thể thay đổi mà không cần 

thông báo và thích nghi để giải quyết bất kỳ nhu cầu bất ngờ nào. 

Hướng dẫn sinh viên, khoa và nhân viên 

• Chỉ có Office 365 và các nền tảng được ủy quyền liên quan cho phép sinh viên, giảng viên và nhân viên sử 

dụng để lưu trữ tất cả các tập dữ liệu FERPA, HIPPA, GLBA và PA-168-189. 

• Một danh sách đầy đủ của tất cả các nhà cung cấp được chấp thuận và các sản phẩm cụ thể được tìm thấy 

tại https://www.bridgeportedu.net/sinh viên-dữ liệu-bảo mật 

• Truy cập vào các mạng, Hệ thống e-mail, trò chuyện, lưu trữ tập tin  và môi trường công nghệ thông tin 

trong bps-DLP là một đặc quyền và phải được đối xử như vậy bởi tất cả người dùng. 



• BPS-DLP sẽ được sử dụng cho mục đích giáo dục và giao tiếp liên quan đến trường trong quá trình học từ 

xa. 

• Bất kỳ hệ thống nào yêu cầu quyền truy cập mật khẩu chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng được ủy 

quyền. 

• Tất cả các thông tin liên lạc và có thể truy cập qua BPS-DLP nên được coi là tài sản của District, bất kể có 

hay không này xảy ra trên một thiết bị cá nhân hoặc  district. 

• Các district màn hình và ghi lại tất cả các hoạt động trên bps-DLP, tông  District sẽ lưu trữ tất cả các cách 

sử dụng. 

• Bất kỳ thông tin nào được tạo, truy Dcập hoặc chia sẻ trên mộtthiết bị d istrict thuộc sở hữu, trong một  

nền tảng d istrict hoặc trên mạng district sẽ được lưu trữ 

 

Trách nhiệm của quận 

• Học khu sẽ thi hành quan sát các luật/quy định của Liên bang và tiểu bang Connecticut: 

o Đạo luật bảo vệ Internet cho trẻ em (CIPA) 

o Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) 

o Đạo luật bảo mật và quyền giáo dục gia đình (FERPA) 

o Đạo luật về bảo hiểm y tế và trách nhiệm (HIPPA) 

o Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA) 

o Đạo luật bảo mật dữ liệu sinh viên Connecticut (PA-16-189) 

o Tất cả các luật và quy định khác cần thiết nhưng không được liệt kê ở đây theo yêu cầu 

 

• Lưu trữ bất kỳ nội dung nào đã tạo, Dtruy cập hoặc chia sẻ trên mộtthiết bị d istrict thuộc sở hữu, trong 

một  Dnền tảng d istrict hoặc trên mạng district 

• Tôn trọng và thi hành luật bản quyền và quy định của tất cả người dùng của học khu. 

• Thực hiện các bước thận trọng để phát triển, triển khai và duy trì các quy trình bảo mật để đảm bảo tính 

toàn vẹn của các tập tin cá nhân và District. 

• Cố gắng cung cấp lỗi miễn phí và đáng tin cậy truy cập vào tài nguyên công nghệ liên kết với BPS-DLP và  

nó  liên quan đến dịch vụ. Tuy nhiên, học khu  không chịu trách nhiệm  về bất kỳ thông tin nào có thể bị 

mất, hư hỏng hoặc không có sẵn do những khó khăn về kỹ thuật hoặc các vấn đề khác. 

• Triệt để điều tra bị cáo buộc lạm dụng Internet và/hoặc BPS-DLP dịch vụ 

• Tiến hành thẩm định các nội dung, thông tin liên lạc và dữ liệu không phù hợp khi nhận thức được các tài 

liệu vi phạm chính sách, tiêu chuẩn và thủ tục của học khu. 

• Theo dõi sinh viên Internet hoạt động để đảm bảo sinh viên, giảng viên và nhân viên  không truy cập vào 

các trang web không phù hợp có miêu tả trực quan bao gồm sự ghê tởm, khiêu dâm trẻ em hoặc có hại 

cho trẻ vị thành niên. Trường  District sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ công nghệ để bảo vệ sinh viên khỏi 

sự truy cập không phù hợp. 

• Hy vọng rằng tất cả học sinh sử dụng các tài nguyên BPS-DLP sẽ được theo dõi bởi một người lớn (s). 

• Báo cáo khiêu dâm trẻ em để thực thi pháp luật. Quận và trường học hỗ trợ kỹ thuật nhân viên đang làm 

việc với bất kỳ máy tính hoặc thiết bị cầm tay và đi qua hình ảnh rõ ràng tình dục của trẻ em phải báo cáo 

này để quản lý Quận với hướng đến thực thi pháp luật địa phương. Khoa và staff sẽ không phân phối lại 

(ghi/ảnh chụp màn hình/chia sẻ) bất kỳ nội dung không phù hợp.  Thay vào đó mô tả ngắn gọn nội dung 

trong mộtthưđiệntử choquản trị viên xây dựng của họ, những người sẽ làm theo các thủ tục bổ sung  cho 

e-khám phá. 

Quy tắc ứng xử kỹ thuật số cho tất cả người dùng 

Sử dụng BPS-DLP sẽ được hỗ trợ các mục tiêu giáo dục phù hợp với nhiệm vụ của District. Những người đã 

được ban hành  District chấp thuận tài khoản và người dùng khách phải tuân theo các hướng dẫn thiết lập để 



truy cập vào bps-DLP. Khách  đến quận  không được phép  truy cập  bất kỳ mạng hoặc dịch vụ sản xuất nào. 

Khách chỉ được phép sử dụng truy cập mạng không dây do khách tài trợ cung cấp cho quận. Bất kỳ việc sử 

dụng các dịch vụ mạng  sẽ phù hợp với  Dchính sách sử dụng được chấp nhận của D istrict và làm rõ thông qua  

quy tắc ứng xử kỹ thuật số này. 

• Bảo vệ thông tin đăng nhập của bạn từ những người khác, không chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai 

• Tôn trọng quyền riêng tư của người dùng khác, do không sử dụng tên người dùng hoặc  mật khẩu của  

người khác . 

• Hãy có đạo Đức và lịch sự. Đừng gửi ghét, quấy rối hoặc tục tĩu, nhận xét phân biệt đối xử hoặc chứng 

minh các hành vi chống lại xã hội khác. 

• Báo cáo bất kỳ thư quấy rối, đe dọa, hăm dọa hoặc tin nhắn không phù hợp nào khác xảy ra trên BPS-DLP 

ngay lập tức cho giáo viên hoặc hiệu trưởng. 

• Duy trì tính toàn vẹn của tập tin và dữ liệu. Không sửa đổi hoặc sao chép tập tin/dữ liệu của người dùng 

khác mà không có sự đồng ý của họ. 

• Xử lý thông tin do người khác tạo ra làm thuộc tính riêng của người tạo. Tôn trọng bản quyền. 

• Sử dụng BPS-DLP theo cách không làm gián đoạn việc sử dụng của người khác. 

• Không phá hủy, sửa đổi hoặc lạm dụng các phần cứng hoặc phần mềm trong bất kỳ cách nào. 

• Không phát triển hoặc vượt qua trên các chương trình quấy rối người dùng khác hoặc xâm nhập vào một 

máy tính hoặc hệ thống điện toán và/hoặc làm hỏng các thành phần phần mềm của một máy tính hoặc hệ 

thống điện toán. Không "hack" hệ thống. 

• Không sử dụng Internet để truy cập hoặc xử lý khiêu dâm hoặc tài liệu không phù hợp. 

• Không sử dụng Internet cho mục đích thương mại. 

• District bảo lưu quyền tạm ngưng bất kỳ tài khoản nào nhằm mục đích điều tra các vi phạm có thể của các  

Dchính sách sử dụng công nghệ D istrict và xóa tài khoản của người dùng nếu xác định rằng người dùng 

đang tham gia vào các hoạt động trái phép và vi phạm quy tắc ứng xử kỹ thuật số này. 

• Các District có quyền để đánh giá nội dung của tất cả các tập tin được lưu trữ, của tất cả các thông tin truy 

cập qua Internet và/hoặc e-mail gửi hoặc nhận thông qua bps-DLP. 

Kỷ luật hành động 

• Quyền truy cập sẽ bị thu hồi trong một khoảng thời gian được xác định bởi quản trị. 

• Học sinh sẽ được yêu cầu để make-up bất kỳ công việc bị mất trong thời gian này. Phụ huynh và người 

giám hộ sẽ được thông báo. 

• Kỷ luậtcho tất cả người dùng sẽ phù hợp với các  Dchính sách được thành lập của D istrict, thủ tục tiêu 

chuẩn và  thực tiễn. 

• Hậu quả của vi phạm sẽ được xử lý bởi tòa nhà chính quyền, cùng với Executive  Director tham khảo ý kiến 

với giám đốc của nó, và/hoặc hành động pháp lý, nếu cần thiết. 

• Nếu bị đình chỉ, học sinh sẽ được yêu cầu make-up bất kỳ công việc nhỡ trong thời gian này. Phụ huynh và 

người giám hộ sẽ được thông báo. 

 

 

 

 

 


