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Học khu ghi nhận nguyện vọng của học sinh muốn sử dụng máy vi tính hoặc các thiết bị lưu trữ điện
tử của mình liên quan đến các hoạt động học tập trên lớp và các hoạt động tại trường.
Việc cho phép học sinh sử dụng thiết bị cá nhân của mình như máy tính xách tay, máy tính bảng, hay
điện thoại thông minh sẽ mang lại hiệu quả và cho phép học sinh khai thác thêm các tài nguyên vi
tính vượt quá khả năng của thiết bị sẵn có và do học khu cung cấp. Việc cho phép học sinh sử dụng
thiết bị cá nhân của mình cho các mục đích của nhà trường là một giá trị và đặc quyền dành cho học
sinh theo quyết định của học khu.
Lợi ích của việc sử dụng thiết bị cá nhân phải được cân nhắc với những rủi ro liên quan đến việc sử
dụng đó. Phải vận dụng các biện pháp hạn chế và kiểm soát đối với việc sử dụng thiết bị cá nhân của
học sinh cho các mục đích của nhà trường để giải quyết những rủi ro tiềm ẩn và đạt được sự cân bằng
thích hợp. Chính sách sử dụng thiết bị cá nhân của học sinh này đặt ra các quy định và chính sách của
học khu đối với việc sử dụng các thiết bị cá nhân của học sinh.
Chính sách này áp dụng cho những học sinh sử dụng thiết bị cá nhân để kết nối với, hoặc truy cập vào
hoặc tương tác với mạng nội bộ của học khu hoặc bất kỳ thiết bị máy vi tính nào của học khu.
CÁC YÊU CẦU CHUNG
Cho phép Sử dụng Thiết bị Cá nhân
Chỉ cho phép học sinh sử dụng (những) máy vi tính hoặc (những) thiết bị lưu trữ điện tử được phép sử
dụng để kết nối với các tài nguyên của học khu. Học sinh không được phép sử dụng các thiết bị cá
nhân bị cấm để kết nối với các tài nguyên vi tính của Jeffco.
Việc cho phép sử dụng một thiết bị cá nhân nhằm mục đích kết nối với các tài nguyên của Jeffco phụ
thuộc hoàn toàn và duy nhất vào quyết định của học khu. Học khu (tại bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ
lý do nào mà không cần thông báo) có quyền cho phép, và có thể từ chối hoặc thu hồi việc cho phép
sử dụng một thiết bị cá nhân và việc đăng ký của một học sinh với tư cách là người dùng được đăng
ký sử dụng các mạng nội bộ của học khu.
Đặc quyền Sử dụng Thiết bị Cá nhân
Việc sử dụng thiết bị cá nhân để kết nối với các tài nguyên vi tính của Jeffco là một đặc quyền, không
phải một quyền. Những học sinh sử dụng thiết bị cá nhân của mình để kết nối với các tài nguyên vi
tính của Jeffco đang sử dụng một cách tự nguyện và không bắt buộc phải làm như vậy theo yêu cầu
của học khu.Việc sử dụng thiết bị cá nhân của học sinh để kết nối với các tài nguyên vi tính của Jeffco
đòi hỏi trách nhiệm cá nhân và sự am hiểu về việc thao tác thích hợp đối với thiết bị đó, dữ liệu được
xử lý trên thiết bị, cũng như việc sử dụng được chấp nhận và không được chấp nhận đối với các thiết
bị đó. Việc không tuân thủ các quy trình sử dụng được đề cập đến trong chính sách này và các chính
sách có liên quan của học khu có thể dẫn đến việc mất đặc quyền sử dụng các công cụ này để kết nối
với các tài nguyên vi tính của Jeffco, cũng như chịu biện pháp kỷ luật hoặc biện pháp mang tính pháp
lý. Học sinh phải tự chịu rủi ro cho việc sử dụng thiết bị cá nhân của mình để kết nối với các tài
nguyên vi tính của Jeffco.
Những Thiết bị Cá nhân bị Cấm
Những thiết bị cá nhân bị cấm kết nối với các tài nguyên vi tính của Jeffco bao gồm mọi thiết bị vi tính
(bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thiết bị điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính
xách tay netbook, máy vi tính để bàn hoặc máy tính bảng) đã được “bẻ khóa”, can thiệp, “chế” hoặc
chỉnh sửa theo một cách thức bị cấm hoặc trái với mục đích của nhà sản xuất hoặc người bán thiết bị.
Phần “sử dụng trái phép và không được chấp nhận”của học khu: việc học sinh sử dụng thông tin liên
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lạc điện tử và internet: chính sách áp dụng đối với các Thiết bị Cá Nhân được Kết nối, và bất kỳ tham
chiếu nào trong phần đó đến “máy vi tính của học khu” hoặc “các tài nguyên của học khu” sẽ được coi
là các Thiết bị Cá nhân được Kết nối nhằm mục đích của chính sách này.
Trách nhiệm đối với Thiết bị Cá nhân
Học sinh sở hữu và được đăng ký sử dụng Thiết bị Cá nhân được Kết nối phải chịu trách nhiệm về mọi
hoạt động liên quan đến nội dung được lưu trữ, xử lý hoặc truyền phát trên thiết bị, sự an toàn và việc
sử dụng của thiết bị cá nhân đó. Nếu một học sinh cho phép một người khác sử dụng Thiết bị Cá nhân
được Kết nối, học sinh đó phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng thiết bị đó khi được kết nối với các tài
nguyên vi tính của Jeffco.
Các Yêu cầu, Cấu hình và Giới hạn với Hệ thống Thiết bị Cá nhân
Học khu có thể quy định các yêu cầu hệ thống tối thiểu, chẳng hạn như các hệ điều hành, các giao
thức mạng nội bộ và cấu hình được chấp thuận đối với các Thiết bị Cá nhân được Kết nối. Thiết bị cá
nhân không đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu không được truy cập, tương tác, hoặc kết nối với
mạng nội bộ của học khu hoặc bất kỳ tài nguyên vi tính nào của học khu.
Truy cập vào Mạng nội bộ của Học khu
Các thiết bị cá nhân phải được đăng ký và chỉ có thể kết nối được với các tài nguyên vi tính của học
khu thông qua các quy trình đã được chấp thuận do học khu thiết lập.
Chính sách và Tiêu chuẩn Có thể được Áp dụng Bổ sung
Mọi hành vi sử dụng thiết bị cá nhân phải tuân thủ tất cả các quy định được đưa ra trong các tiêu
chuẩn, chính sách và thủ tục có liên quan khác của học khu.
GIÁM SÁT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Không có Kỳ vọng về Quyền riêng tư
Các học sinh đồng ý và hiểu rằng thiết bị cá nhân mà mình sử dụng có thể chứa, tạo lập hoặc tạo ra
các thông tin nhạy cảm, mang tính cá nhân, riêng tư hoặc bảo mật liên quan đến việc sử dụng thiết bị
cá nhân đó của học sinh đó (hoặc của những người khác), bao gồm nhưng không giới hạn, số tài
khoản, số định danh, hình ảnh, video, lịch sử lướt web, lịch sử trò chuyện, email cá nhân, thông tin
nhận diện cá nhân, tên người dùng, mật khẩu và thông tin tài chính. Học sinh và những người dùng
thiết bị cá nhân khác sẽ không kỳ vọng về quyền riêng tư khi sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng
các thiết bị cá nhân của mình để kết nối với các tài nguyên vi tính của Jeffco (như thiết bị là: Thiết bị
Cá nhân được Kết nối).
Bất kỳ lúc nào học khu cũng có thể theo dõi, giám sát, chặn, xóa bỏ truy cập đến, bất kỳ Thiết bị Cá
nhân được Kết nối nào khi được kết nối với các tài nguyên vi tính của học khu, bao gồm nhưng không
giới hạn mạng nội bộ của học khu; tuy nhiên, với điều kiện là học khu sẽ chỉ tìm kiếm nội dung được
lưu trữ trên Thiết bị Cá nhân được Kết nối phù hợp với luật hiện hành và chính sách của học khu JIH.
VẤN ĐỀ AN NINH CỦA THIẾT BỊ CÁ NHÂN
Không được Chia sẻ Truy cập đến Thiết bị Cá nhân
Trừ các thành viên thân cận trong gia đình, không người nào ngoài người dùng đã đăng ký được quyền
truy cập hoặc truy cập hay sử dụng một Thiết bị Cá nhân được Kết nối. Người dùng đã đăng ký phải
cấm và ngăn chặn người khác truy cập vào thiết bị cá nhân.
Phần mềm Truy cập Từ xa
Trừ khi được học khu cho phép cụ thể bằng văn bản, các phần mềm cho phép truy cập từ xa vào các
thiết bị cá nhân sẽ không được cài đặt và sẽ bị gỡ bỏ khỏi tất cả các Thiết bị Cá nhân được Kết nối,
bao gồm, nhưng không giới hạn, ví dụ như phần mềm Logmein, Webex và Gotomypc.
Các Bản vá lỗi Ứng dụng và Hệ Điều hành
Phải bật chế độ tự động cập nhật và vá lỗi các phần mềm và hệ điều hành cho Thiết bị Cá nhân được
Kết nối khi khả dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các hệ điều hành Windows, android, IOS, phần
mềm Adobe flash, Adobe Reader và Microsoft Office. Học sinh phải khẩn trương cài đặt tất cả các bản
vá lỗi an ninh cho hệ điều hành và phần mềm liên quan trên Thiết bị Cá nhân được Kết nối sau khi các
bản vá lỗi này sẵn sàng.
MÁY TÍNH XÁCH TAY, MÁY TÍNH XÁCH TAY NETBOOK và MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN
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Phần mềm Chống virus
Đối với tất cả các thiết bị cá nhân đã đăng ký kết nối với các tài nguyên vi tính Jeffco bao gồm máy
tính xách tay, máy tính xách tay netbook hoặc máy vi tính để bàn (hoặc các thiết bị tương tự), học
sinh sẽ phải cài đặt phần mềm chống virus cập nhật được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn và khắc
phục sự lây nhiễm của mã độc, bao gồm nhưng không giới hạn, trojan horses, worms và bom thời
gian hoặc bom lo-gic. Phần mềm đó sẽ được đặt cấu hình để tự động: (i) cập nhật tối thiểu hàng
ngày, bao gồm cả việc lấy và triển khai các dấu hiệu đặc trưng về virus khả dụng mới nhất; và (ii)
quét bất kỳ tập tin nào được truyền tải vào mạng nội bộ của học khu để phát hiện sự lây nhiễm mã
độc trước khi truyền tải.
SỰ CỐ AN NINH
Báo cáo Sự cố An ninh
Học sinh phải báo cáo bất kỳ hành vi khả nghi hoặc bất thường nào liên quan đến việc sử dụng Thiết
bị Cá nhân được Kết nối cho một nhân viên ngay lập tức, sau đó nhân viên này sẽ báo cáo cho Bộ
phận An ninh Thông tin Học khu.
Điều tra và Giảm thiểu Hậu quả
Khi học khu được thông báo, phát hiện hoặc có căn cứ nghi ngờ một sự cố an ninh liên quan đến thiết
bị cá nhân đã đăng ký kết nối với các tài nguyên vi tính Jeffco, bao gồm các vi phạm chính sách học
khu hoặc pháp luật, học khu có thể yêu cầu thêm thông tin từ học sinh và/hoặc điều tra thêm. Ngoài
ra, học khu có thể thực hiện các biện pháp hoặc yêu cầu người dùng đã đăng ký thực hiện các biện
pháp để kiềm chế, giảm nhẹ và khắc phục sự cố an ninh để bảo vệ lợi ích của cả học sinh và học khu.
Học khu có thể hủy kết nối một Thiết bị Cá nhân được Kết nối khi học khu có căn cứ hợp lý để tin rằng
một sự cố liên quan đến Thiết bị Cá nhân được Kết nối đã gây đe dọa đến an ninh hoặc tính toàn vẹn
của mạng nội bộ của học khu hoặc bất kỳ tài nguyên vi tính nào của học khu hoặc bất kỳ dữ liệu nào
được lưu trữ, xử lý hoặc truyền tải qua đó. Học khu có thể từ chối cho phép thiết bị cá nhân đã đăng
ký kết nối với các tài nguyên vi tính của Jeffco truy cập, tương tác, hoặc kết nối với mạng nội bộ của
học khu hoặc bất kỳ thiết bị vi tính nào của học khu cho đến khi người dùng đã đăng ký đồng ý hoàn
toàn hợp tác điều tra và phản hồi của học sinh với bất kỳ sự cố an ninh nào.
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Phối hợp
Học sinh phải phối hợp, cộng tác và hỗ trợ học khu bằng các hoạt động mà học khu cam kết liên quan
đến chính sách và hoạt động, duy trì và thực hiện chính sách này của học khu.
Hỗ trợ
Học sinh phải tự chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ Thiết bị Cá nhân được Kết nối cũng như phần mềm và
các dữ liệu trên các thiết bị của mình và học khu sẽ không cần phải và không có trách nhiệm hỗ trợ
bất kỳ thiết bị cá nhân hoặc phần mềm hay dữ liệu nào trên đó. Học sinh không được liên hệ với các
bộ phận hỗ trợ của học khu về các thiết bị máy vi tính của học khu hoặc mạng nội bộ của học khu vì
các mục đích để nhận được sự hỗ trợ hoặc trợ giúp cho các Thiết bị Cá nhân được Kết nối hoặc phần
mềm hoặc dữ liệu trên đó.

THAM KHẢO CHÉO:
JIH, THẨM VẤN, TRA HỎI, TÌM KIẾM VÀ BẮT GIỮ HỌC SINH
JS, VIỆC SỬ DỤNG INTERNET CỦA HỌC SINH
JS-E1, THỎA THUẬN SỬ DỤNG THỎA ĐÁNG, VIỆC SỬ DỤNG INTERNET CỦA HỌC SINH
JB, CƠ HỘI GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG
EHAA, AN NINH MÁY VI TÍNH
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