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Dành cho các Cấp Lớp TK-8 



CHÍNH SÁCH: 1 HỌC SINH : 1 CHROMEBOOK  
 
Khi chúng ta bắt đầu niên học mới 2022-2023, FVSD (Fountain Valley School District) hiểu rằng 
mỗi học sinh từ lớp TK đến lớp 8 sẽ cần có một thiết bị công nghệ kết nối với Internet để giúp gia 
tăng cơ hội học tập tốt nhất. 
 
 
Với tư cách là phụ huynh của học sinh trong các cấp lớp TK-8, những học sinh sẽ theo học với 
FVSD trong năm học 2022-2023, quý vị có thể vay mượn Chromebook của Học Khu với sự hiểu 
biết rằng thiết bị này sẽ cần được mang đến trường mỗi ngày. 
 
 
Đối với những Chromebook vay mượn của Học Khu, chúng tôi có cung cấp bảo hiểm (tùy chọn) 
để có thể bồi thường cho những thiệt hại của Chromebook. Thông tin bảo hiểm sẽ được trình bày 
sau đây, trong cuốn sổ tay này. 
 

  



THÔNG TIN VÀ QUY TẮC VỀ CHROMEBOOK 
 

1. Vay Mượn Chromebook 
a. Học sinh sẽ nhận được một Chromebook, bộ sạc AC và hộp 

đựng trong thời gian đến lấy theo lịch trình tại mỗi trường. Các 
Chromebook này là tài sản của FVSD và tất cả người dùng sẽ 
tuân theo các quy luật của trường về việc sử dụng công nghệ. 
 

b. Phụ huynh / người giám hộ phải đồng ý tuân theo Chính sách 
của Hội đồng Quản trị 6163.4 - Học sinh Sử dụng Công nghệ 
và ký tên vào Chính sách Sử dụng Công nghệ được Chấp nhận. 

 
c. Chromebook và tài khoản email do học khu cấp là tài sản của FVSD và do 

đó, có thể bị kiểm tra bất cứ lúc nào. Học sinh KHÔNG được quyền riêng tư 
đối với các tài liệu được tìm thấy trên Chromebook hoặc dịch vụ email do 
trường cung cấp hoặc được hỗ trợ. 
 

2. Hoàn trả Chromebook 
a. Học sinh lớp 8 sẽ phải hoàn trả Chromebook và các bộ phận phụ tùng sau 

khi kết thúc năm học 2021-2022. 
b. Chromebook phải được trả lại ngay lập tức khi học sinh chấm dứt ghi danh 

học tại FVSD vì bất kỳ lý do gì. 
c. Học sinh nên trả lại Chromebook trong tình trạng tốt mà không có dán 

stickers, hình ảnh có keo nhựa hoặc dấu vết trầy trụa. 
 
 

3. Những khoản lệ phí sửa chửa/bồi hoàn cho Chromebook 
a. Khi được yêu cầu, Chromebook, hộp đựng do học khu cung cấp và bộ sạc 

AC sẽ được trả lại cho trường trong tình trạng tốt. 
b. Chromebook sẽ được kiểm tra xem có hư hỏng không. Trong trường hợp 

hư hỏng, học sinh / phụ huynh / người giám hộ sẽ bị tính lệ phí sửa chữa 
cần thiết mà không vượt quá chi phí thay thế toàn bộ Chromebook. 

c. Phụ huynh có thể mua bảo hiểm cho Chromebook để bồi thường thiệt hại. 
d. Cơ quan quản lý FVSD sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mọi khoản lệ phí 

được tính cho việc sửa chữa Chromebook. Nếu đến cuối năm học mà các 
khoản lệ phí vẫn chưa được thanh toán thì nợ lệ phí sẽ chuyển sang năm 
học mới của con em. 
 

  



CÁCH GÌN GIỮ CHROMEBOOK 

Học sinh sẽ chịu trách nhiệm giữ gìn cẩn thận Chromebook do Học khu cấp. Cần phải 
thận trọng để bảo vệ màn hình. Học sinh chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng 
Chromebook hoặc thông tin đăng nhập của mình. Chromebook bị hư hỏng hoặc không 
hoạt động bình thường phải được báo cáo bằng cách gửi email cho nhân viên kỷ thuật 
công nghệ qua địa chỉ email: helpdesk@fvsd.us để kiểm tra thiết bị kịp thời. Nếu có thể, 
đơn khiếu nại bảo hiểm có thể được nộp vào lúc này.  

1. Các biện pháp phòng ngừa căn bản 

    
 Giữ xa nơi có 
nhiệt độ nóng. 

Tránh đừng để 
bị ướt ẩm 

Không nên tự 
tháo gỡ. 

Không nên 
cầm lên từ góc 
cạnh của màn 

hình. 
 

2. Sử dụng Chromebook ở trường 
a. Chromebook được thiết kế để sử dụng ở trường mỗi ngày. 
b. Nếu học sinh để Chromebook ở nhà, học sinh có trách nhiệm hoàn thành 

bài tập ở trường như khi có mang theo Chromebook. Nếu học sinh liên tục 
để Chromebook ở nhà, nhân viên nhà trường sẽ yêu cầu có cuộc họp với 
phụ huynh / người giám hộ. 
 

3. Phương cách sử dụng Chromebook  
a. Học sinh phải luôn tuân thủ các quy tắc của nhà trường đối với Chromebook 

và đồ phụ tùng. 
b. Không được phép dán stickers, hình ảnh có keo nhựa và gắn các đồ trang 

trí khác trên Chromebook hoặc bộ sạc AC. 
c. Chromebook phải được sạc bin đầy đủ mỗi ngày trước khi mang đến 

trường. 
 

4. Trong lúc Chromebook đang được sửa chữa 
a. Học sinh có thể vay mượn Chromebook khác trong lúc 

Chromebook của con em đang được sửa chữa. 
b. Xin hãy email cho: helpdesk@fvsd.us nếu quý vị cần mượn 

chromebook. 
  

5. Quyền riêng tư và An toàn trên Internet 
a. Điều quan trọng cần lưu ý là Chromebook có gắn hệ thống lọc lựa 

thông tin Internet khi nó được kết nối với WIFI. Tuy nhiên, phụ huynh / 
người giám hộ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết với học 
sinh về sự an toàn khi dùng internet. 

b. Học sinh được phép thiết lập hệ thống wireless trên Chromebook của mình. 
Điều này sẽ hỗ trợ việc sử dụng Chromebook khi ở nhà 

mailto:helpdesk@fvsd.us


c. Tất cả học sinh phải nhận biết và bảo vệ thông tin cá nhân và riêng tư của 
mình trên internet. 

d. Sử dụng mật mã hoặc thông tin cá nhân của học sinh khác là một hành vi 
phạm tội nghiêm trọng và nguy hiểm và có thể sẽ dẫn đến kỷ luật và hành 
động pháp lý. 

e. Tất cả hoạt động trên Chromebook và tài khoản email do học khu cấp, dù 
được tiến hành ở trường học hay bên ngoài cơ sở, đều có thể được kiểm 
tra dưới dạng tài sản của Học khu. Tất cả hoạt động trên Chromebook đều 
được dịch vụ kiểm soát mạng của chúng tôi theo dõi và ban quản trị có thể 
truy cập bất kỳ lúc nào. 

 
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các chính sách và quy tắc cho Chromebook, vui lòng 
liên lạc với hiệu trưởng trường học của con em. 
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CHI PHÍ THAY THẾ 
 

Những học sinh không mua bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 
và chi phí thay thế Chromebook. Trong thời gian sửa chữa, sẽ được mượn tạm một 
Chromebook khác . Mọi hóa đơn sửa chữa phải được thanh toán và Chromebook 
cho mượn tạm phải được trả lại trước khi nhận Chromebook đã sửa chữa / thay 
thế. 
 
Dưới đây là chi phí của các bộ phận/phụ tùng thay thế của Chromebook: 
 

Mô tả Bộ phận Chi phí Ghi chú 

Toàn bộ 
Chromebook 

$270  

LCD Screen (1A) $35  

Keyboard / 
Touchpad (6) 

$100 Các phím riêng biệt không thể thay thế được. 
Toàn bộ cụm bàn phím sẽ được thay thế.  

Power Supply (AC 
Adapter) (10,11) 

$40  Chi phí bao gồm cả nguồn điện và dây AC. 

Screen Hinge 
(1C), Screen 
Panel Backing 
(1B) 

$75 Chromebook bị rớt và màn hình bị hư hỏng, 
yêu cầu phải thay thế bản lề và mặt sau của 
bảng điều khiển màn hình 

Battery $40 Chromebook bị rớt yêu cầu phải thay thế 
battery 

 
 
 
 

  



KẾ HOẠCH BẢO HIỂM CHO CHROMEBOOK  
FVSD cung cấp kế hoạch bảo hiểm hàng năm (tùy chọn) để bồi thường cho việc thay 
thế và dịch vụ bảo trì Chromebook trong trường hợp hư hỏng do việc sử dụng thường 
xuyên có thể xảy ra. 
 
1.  Những gì được bao gồm trong bảo hiểm:  

 
Hư hại máy móc Wi-Fi thất bại 

  Giây điện bị lỏng      Màn hình không chiếu 

   Không bật lên      Phần cứng bị hư 

    Hư hỏng bin   Bị trộm, mất cắp, cướp bóc 

    Màn hình bị nứt     Cháy, lũ lụt & thiên tai 

    Bị thấm/đổ nước     Mất mát (Mất mát không giải thích 
được) 

    Bị xẹt điện  
Không giới hạn yêu cầu sửa chửa 

    Ngẫu nhiên bị hư Bị phá hoại 

 
2.  Những gì không bao gồm trong bảo hiểm: 

 
a. Thiệt hại vì bất cẩn trong mọi trường hợp 
 
b.  Lệ phí hàng năm cho Bảo hiểm Chromebook là $40/ mỗi Chromebook. 
 
c.  Lỗi lầm của nhà sản xuất Chromebook sẽ được sửa chửa miễn phí. 
 
d.  Kế hoạch cũng sẽ cung cấp Chromebook thay thế trong khi Chromebook bị hư hỏng 
đang được sửa chữa.



 
 
 

         3.   Mua Bảo Hiểm 
 

1. Thẻ Ngân hàng hoặc Thẻ Tín dụng 
a. Vào trang mạng: myschoolbucks.com 
b. Nhấp: Log In 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Nếu quý vị đã có tài khoản, thì nhập tên người dùng và mã số: 
username and password 
Nếu quý vị chưa có tài khoản, nhấp vào mục Sign up today! để tạo tài 
khoản 

 

d. Nhấp vào hình biểu tượng: Shop Technology  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ngân phiếu 
a. Viết ngân phiếu $40, trả cho: FVSD, khi đến nhận Chromebook. Xin 

nhớ viết tên và số ID học sinh của con em trên ngân phiếu. 
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