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Nguồn tài nguyên công nghệ học sinh sử dụng chấp nhận được và thủ tục
Sinh viên sử dụng tài nguyên công nghệ của quận có trách nhiệm cho hành vi của họ và của họ permitees và truyền thông
qua các mạng. Dự kiến rằng học sinh sẽ tuân thủ các huyện chính sách và thủ tục và tôn vinh những thỏa thuận mà họ đã ký
kết. Hơn nữa, các quy định sau đây áp dụng cho học sinh sử dụng nguồn tài nguyên công nghệ huyện:
1.

Truy cập đến và sử dụng các nguồn tài nguyên công nghệ huyện của học sinh
1. Học sinh được cung cấp truy cập đến và sử dụng của huyện tài nguyên công nghệ cho các mục đích học tập chỉ.
Sinh viên truy cập vào tài nguyên công nghệ cho biết sẽ được quy định và theo dõi bởi huyện cho học thuật và
Non-Academic mục đích.
2. Sinh viên sẽ có tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất kỳ tổn hại đến các tài nguyên công nghệ. Phá hủy
hoặc làm hư hại của huyện thiết bị hoặc các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn tải lên, tạo hoặc chuyển giao
của virus máy tính, sinh viên bị nghiêm cấm.
3. Học sinh không được sử dụng hoặc giấy phép bất kỳ loại thực phẩm và/hoặc các chất lỏng được sử dụng gần
nguồn tài nguyên công nghệ.
4. Sinh viên phải báo cáo bất kỳ và tất cả các thiệt hại hoặc mối quan tâm về tài nguyên công nghệ để giám sát nhân
viên một cách kịp thời.
5. Cài đặt phần cứng và phần mềm sẽ được đệ trình phê duyệt để và thực hiện bởi huyện trong vùng công nghệ nhân
chỉ.
6. Học sinh không sử dụng công nghệ tài nguyên cho bất cứ mục đích trái pháp luật, bao gồm của bất kỳ sử dụng cá
nhân, và đặc biệt là cá nhân sử dụng của cùng một mục đích trái với đạo đức của quận.
7. Khi một trạm máy tính không dùng, học sinh phải đăng xuất để bảo vệ sự riêng tư của hồ sơ sinh viên, e-mail, truy
cập Internet và tập tin cá nhân từ những kẻ xâm nhập có thể.
8. Sinh viên sẽ không trao không học sinh quyền sử dụng nguồn tài nguyên công nghệ huyện. Nếu impermissibly
cấp, học sinh trở thành hoàn toàn trách nhiệm hình phạt và thiệt hại được mô tả ở đây.

2.

Truy cập đến và sử dụng các huyện mạng của học sinh
1. Học sinh được cung cấp truy cập mạng cho các mục đích học tập chỉ. Sinh viên truy cập mạng sẽ được quy định
và giám sát bởi huyện học tập và các mục đích học tập không. Huyện có quyền truy cập và tiết lộ nội dung của tất
cả các tệp, cặp và tài liệu trên mạng lưới của đặc khu.
2. Học sinh sẽ sử dụng của đặc khu mạng một cách mà sẽ không phá vỡ sử dụng công nghệ tài nguyên bởi những
người khác. Không được chấp nhận sử dụng bao gồm, nhưng không giới hạn, các tải tập tin lớn, phá hỏng mạng,
hoặc sử dụng của mạng truyền thông vô đạo đức và các mục đích.
3. Trong một nỗ lực để duy trì của đặc khu mạng một cách hiệu quả và hiệu quả, sinh viên sẽ tẩy lỗi thời tập tin, thư
mục, và các văn bản một cách thường xuyên, do đó, miễn là làm như vậy không vi phạm bất kỳ chính sách huyện
hoặc thủ tục, hoặc bất cứ pháp luật địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.
4. Sinh viên sẽ không bao giờ sử dụng mật khẩu khác hơn là của riêng của họ để truy cập vào mạng.
5. Sinh viên sẽ không bao giờ tiết lộ mật khẩu của họ cho bất kỳ cá nhân khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các
sinh viên khác.
6. Sinh viên sẽ không bao giờ truy cập vào tệp, cặp, tài liệu hoặc đĩa của một sinh viên hoặc một nhân viên, mà
không có cá nhân đó đồng ý.

3.

Truy cập đến và sử dụng hệ thống Internet của huyện của học sinh
1. Học sinh được cung cấp truy cập Internet thông qua mạng lưới của huyện cho các mục đích học tập chỉ. Sinh viên
truy cập Internet sẽ được quy định và giám sát bởi huyện cho học thuật và Non-Academic mục đích và sử dụng.
2. Học sinh không được truy cập hoặc sử dụng hệ thống Internet cho bất cứ mục đích trái pháp luật cho dù mục đích
như vậy là ở sự vi phạm của dân sự hoặc hình sự luật và quy định hoặc vi phạm các chính sách huyện.
3. Huyện có quyền thực hiện Internet lọc hệ thống để hạn chế quyền truy cập vào những trang web huyện xét thấy
không thích hợp. Trong việc thực hiện rằng hệ thống lọc không phải luôn luôn có hiệu quả, huyện cũng duy trì một
chính sách rằng học sinh không truy cập, xem, tải về, hoặc sao chép trang web can'ta đặc biệt là những người có
chứa nhơ bẩn, thô tục, hoặc nội dung khiêu dâm hoặc các trang web đó bất hợp pháp biện hộ động, bạo lực, hoặc
phân biệt đối xử đối với những người khác.
4. Sinh viên phải tuân thủ tất cả luật bản quyền và các thỏa thuận cấp phép khi truy cập, tải hay sao chép tài liệu từ
các trang web thông qua hệ thống Internet của quận.
5. Sinh viên sẽ không tải bất kỳ tài liệu nào mà cho một khoản phí hoặc cấp giấy phép thỏa thuận là yêu cầu mà
không có sự chấp thuận của nhân viên giám sát thích hợp huyện. Bất kỳ nghĩa vụ tài chính bị cấm phát sinh do
sinh viên sẽ là nghĩa vụ duy nhất của người dùng, không phải huyện.
6. Sinh viên sẽ không sử dụng hệ thống Internet cho bất kỳ hoạt động thương mại của quận.
7. Học sinh sẽ không sử dụng huyện hệ thống Internet để vào trang web thường được gọi là "chatroom."

4.

Truy cập đến và sử dụng thư điện tử của học sinh
Học sinh đều bị nghiêm cấm truy cập hoặc phân phối các thư điện tử ("e-mail") thông qua mạng lưới của huyện,
bao gồm cả việc sử dụng tư nhân tài khoản truy cập thông qua quận của nhà cung cấp, cho mục đích nào.

5.

Xuất bản và duy trì các trang Web của sinh viên
Học sinh đều bị nghiêm cấm lưu trữ, việc tạo ra, hoặc nếu không duy trì các trang Web trên máy chủ của đặc khu
cho mục đích nào. Học sinh được tiếp tục cấm lưu trữ, việc tạo ra, hoặc nếu không duy trì các trang Web trên máy
chủ không huyện mà nội dung để được bị xử phạt hoặc xác nhận bởi huyện hoặc nếu không đại diện cho huyện
và/hoặc các trường học của nó.

6.

Những hậu quả cho việc lạm dụng các nguồn tài nguyên công nghệ:
• Vi phạm có thể dẫn đến tạm thời hoặc vĩnh viễn mất quyền truy cập vào tài nguyên công nghệ.
• Hành động kỷ luật bổ sung có thể được xác định ở cấp độ xây dựng phù hợp với chính sách hiện có liên quan đến
ngôn ngữ không phù hợp hoặc hành vi.
• Khi áp dụng, Pháp luật, các cơ quan thực thi pháp luật có thể được tham gia.
• Bồi thường phải được thực hiện cho thiệt hại hoặc tổn thất.

Tôi đã xem xét và hoàn toàn hiểu nội dung của học sinh công nghệ tài nguyên được chấp nhận sử dụng & thủ tục. Tôi hiểu
và chấp nhận tất cả các điều kiện, giới hạn, quy định, và yêu cầu đặc trưng trong chính sách. Tôi hiểu rằng truy cập vào tài
nguyên công nghệ là một đặc quyền có thể được rút ra bất cứ lúc nào, nên tôi vi phạm bất kỳ khía cạnh của thủ tục của
quận. Bởi thực hiện dưới đây, tôi bằng văn bản này xác nhận đọc và hiểu biết về các thủ tục và chấp nhận tất cả trách nhiệm
liên quan đến truy nhập tài nguyên công nghệ huyện.
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