
  

 

 

 

 

Google Apps for Education là một hệ thống 
thông tin dựa trên căn bản mạng lưới và một 
công cụ hợp tác truy cập thông qua mạng lưới 
như là Internet Explorer hoặc Firefox. Không cần 
sử dụng thêm phần software nào, chỉ cần có máy 
vi tính hoặc những thiết bị máy móc khác kết liền 
với Internet. 

Google Apps bao gồm những gì?  

• Thư – thông tin liên lạc với giáo viên và những 
học sinh khác của trường 
• Phân công việc - dễ dàng quản lý danh sách cần 
phải làm  
• Lịch/thời khóa biểu – quản lý thời gian và áp 
dụng kế hoạch  
• Docs - trực tuyến đệ trình, word, chỉnh sửa các 
tài liệu, thuyết trình  
• Sites - phối hợp trang mạng  
• Chat - tin nhắn tức thời/nói chuyện trên mạng  
• Groups - trực tuyến bản trao đổi đối thoại 

Google Apps là gì? 

Những gợi ý giúp 
giữ an toàn cho con 
bạn trong khi sử 
dụng trực tuyến.   
BUSD cố gắng giáo dục trẻ em về Internet và an 
toàn sử dụng email tuy nhiên chúng tôi cũng 
nhận thiết rằng con em quý vị cũng sẽ sử dụng 
máy vi tính ở nhà và những chỗ cộng đồng. 
 
Những gợi ý dưới đây sẽ giúp giữ an toàn cho 
con bạn trong khi sử dụng trực tuyến.  
 
• Luôn nên đặt máy vi tính ở những chỗ mà các 
bạn hay đi lui tới thường xuyên  

• Kiểm soát những tin nhắn tức thời/Instant 
message trên máy vi tính và tên những người 
trong danh sách trò chuyện của con quý vị.  

• Xem xét lịch sử Internet browser và lịch sử 
của bất kỳ chương trình Instant Message 

• Thường xuyên trò chuyện với con bạn về việc 
sử dụng thích hợp của Internet, email, và các 
công cụ thông tin liên lạc khác. 
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Bảo đảm và An 
toàn 
Thông tin liên lạc chỉ hạn chế cho sử dụng 
của học sinh BUSD/Học Khu Berryessa và 
nhân viên. Những Email gửi ra mà không 
phải địa chỉ của BUSD (ví dụ, Yahoo, Hotmail, 
Gmail) sẽ không được gửi đi, cũng như 
những email địa chỉ của người gửi không 
thuộc BUSD sẽ không được chuyển đến học 
sinh.  

Để đảm bảo việc sử dụng thích hợp của hệ 
thống và ngăn chặn bắt nạt qua mạng lưới, 
các nhân viên BUSD sẽ lọc nội dung và ra 
chính sách sử dụng.  

Tất cả các học sinh sẽ sử dụng một tên truy 
nhập duy nhất và một mật khẩu an toàn để 
truy cập vào Google Apps. 

 

 

 

 

Giúp ích cho học sinh 
Học sinh có thể truy cập vào email cũng 
như vào những công cụ khác trong 
Google Apps phù hợp cho sự phát triển 
của thế kỷ 21 và tạo những kỹ năng để 
lên đại học và sẵn sàng vào công việc.  
Nhiều trường đại học và nhà lãnh đạo 
ngành công nghiệp đã sử dụng Google 
Apps. BUSD/Học Khu Berryessa sẽ sẵn 
sang đối đầu với những thử thách.  
 
• Trực tuyến lưu trữ các tập tin - lên 
đến 1 GB  
• Truy cập vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ 
nơi nào 
• Quá trình làm văn bản, trình bày, và 
bảng tính đều miễn phí (Google Docs)  
• Công cụ để sắp xép kế hoạch hay 
công trình (Calendar, Tasks)  
• Một môi trường học tập phù hợp với 
nhiều cách thích nghi học khác nhau 
• Tăng phần giao tiếp với giáo viên và 
các đồng nghiệp (Email, Chat)  
• Một môi trường an toàn và dưới sự 
kiểm soát 
 

Sử dụng được chấp 
nhận 

Tất cả học sinh phải tuân theo nguyên tắc sử 
dụng công nghệ coi như là quy tắc hành vi 
hạnh kiểm cũng như các quy tắc sử dụng chấp 
nhận được. 
Thêm vào đó, một hướng dẫn thông tin liên lạc 
điện tử sẽ được phân phát và phải tôn trọng 
theo.  
Học sinh không được:  
• Sử dụng hệ thống mạng của trường học cho 
bất kỳ sinh hoạt bất hợp pháp.  
• Truy cập hoặc lên các trang mạng chứa tài 
liệu thô tục, xúc phạm, hay nói cách khác 
không phù hợp.  
• Sử dụng hoặc hiển thị bản quyền hoặc cấp 
phép tài liệu mà không có sự cho phép cụ thể 
hoặc ủy quyền thích hợp.  
• Sử dụng mạng cho mục đíh thương mại.  
•Yết thị, sử dụng, hoặc tải về bất kỳ tập tin có 
thể gây ra trở ngại hoặc cản trở lưu thông hệ 
thống mạng 
• Xâm nhập hoặc phá hoại các tập tin, thư 
mục, tài liệu, hoặc công trình.  
• Gửi thông tin nặc danh hoặc bất kỳ tên, danh 
tính không đúng như tên mình.  
• Sử dụng mật khẩu tài khoản của người dùng 
khác.  
• Sử dụng ngôn ngữ hoặc lời mắng nhiếc trong 
bất kỳ tin nhắn.  
• Sử dụng e-mail để ủng hộ sự quấy rày hoặc 
tấn công người khác 
Hậu quả của việc sử dụng trái với nguyên tắc 
có thể bao gồm nhưng không hạn chế, bị đình 
chỉ sử dụng thiết bị, kỷ luật tương xứng với 
hành vi sai trái, và / hoặc hành động pháp luật 
phù hợp. 
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