Hiệp định iPad và Kế Hoạch Bảo Vệ
Ngày 1 Tháng 7, 2016- Ngày 30 Tháng 6, 2017

Hiệp định iPad
Khu vực trường học Osseo cung cấp cho học sinh tiếp cận với các nguồn tài nguyên công nghệ
của quận cho các mục đích giáo dục. Để duy trì quyền truy cập vào iPad, các học sinh phải tuân
thủ tất cả các chính sách của quận, bao gồm nhưng không giới hạn: Công nghệ và Internet sử
dụng chấp nhận bởi học sinh (Policy 524), Cấm bắt nạt (Policy 514), và Kỷ luật học sinh (Policy
506). Việc không tuân thủ chính sách của khu vực quận, cầm nang cho gia đình iPad, hoặc cẩm
nang của trường có thể dẫn đến việc mất các đặc quyền đem ipad về nhà.
Là một học sinh và gia đình, thoả thuận này được thiết kế để giúp quý vị hiểu được những điều
kiện xung quanh iPad và đồng ý chịu trách nhiệm, tham gia, hiệu quả, an toàn với iPad ban hành.
Chịu trách nhiệm
● Tôi sẽ giữ cho iPad trong hộp bảo vệ quận ban hành ở tất cả mọi lúc để bảo vệ iPad khỏi bị
hư hại nếu rơi, ném, hoặc nghiền nát.
● Tôi sẽ chăm sóc trong việc đặt để và / hoặc vận chuyển iPad trong một túi đi học, ba lô,
hoặc phòng thay đồ.
● Tôi sẽ giữ cho iPad tránh khỏi thực phẩm, đồ uống và các chất lỏng khác.
● Tôi sẽ làm sạch các iPad với một phần mềm, vải lint-miễn phí. Tôi sẽ không sử dụng chất
lỏng, chất tẩy rửa, hoặc các sản phẩm tẩy rửa gia dụng.
Tập trung
• Tôi sẽ sử dụng camera và microphone để chụp ảnh thích hợp, video và ghi âm.
• Tôi sẽ sử dụng tai nghe chỉ khi được phép.
• Tôi sẽ sử dụng việc sử dụng iPad để truy cập, gửi, đăng, xuất bản, hoặc các tài liệu hiển
thị đó là hợp pháp, đúng, không đe dọa, miễn phí nội dung khôngphân biệt chủng tộc,
không tấn công, và không làm hại đến danh tiếng của một ai đó.
Có năng suất
• Tôi sẽ mang iPad đến trường với pin được sạc đầy.
• Tôi sẽ chỉ sử dụng các ứng dụng hoặc các trang web theo chỉ dẫn của thầy tôi hoặc cha
mẹ / người giám hộ theo yêu cầu cho các bài tập.
• Tôi sẽ luôn luôn có đủ bộ nhớ trên iPad của tôi để tải về, truy cập và tạo ra nội dung theo
yêu cầu của giáo viên của tôi. Tôi hiểu rằng nếu iPad đầy tôi có thể cần phải xóa nội dung
trên iPad.

•

Tôi sẽ sử dụng iPad để làm công việc của tôi và tránh đạo văn bằng cách cho tên nguồn
sử dụng.
An toàn
• Tôi sẽ giữ cho iPad khỏi công chúng khi ở trạm dừng xe buýt, trên xe buýt Metro Transit,
đường sắt, hoặc các hệ thống giao thông công cộng khác.
•

Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi iPad không giám sát trong trường học; bao gồm trong khi
sạc pin.

•

Tôi sẽ giữ mật mã của tôi tin để ngăn chặn truy cập trái phép vào các thiết bị và nội dung
của thông tin.

Mặc dù iPad được cấp cho học sinh, iPad và vẫn là tài sản của Khu vực Trường Osseo. IPad có
thể được xem xét lại hoặc bị thu hồi bất cứ lúc nào. Học sinh nên có “KHÔNG” kỳ vọng vào các
vấn đề riêng tư liên quan đến nội dung trên iPad. Đặc biệt giao ipad cho học sinh và chỉ có thể
được mở với một tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ dành cho Quận 279.
Thu thập ipad của học sinh
Khi chấm dứt việc đăng ký học trong Khu vực Osseo, học sinh phải trả iPad về và phụ kiện cho
các trung tâm truyền thông. Nếu các thiết bị này không được trả về, học sinh và / cha mẹ / người
giám hộ sẽ được tính chi phí thay thế. Việc không tuân thủ yêu cầu này sẽ dẫn đến các quá trính
thu thập có thể.
Tất cả iPads học sinh sẽ được trả lại vào cuối năm học. Nếu học sinh không trả lại iPad và phụ
kiện, (STM Case, dây Apple, và Apple sạc pin) họ sẽ phải trả một khoản phí 514 $. Lệ phí có thể
được đảo ngược sau sự trở lại của thiết bị cho nhà trường và được xem xét bởi đội ngũ iPad của
quận.

Kế hoạch bảo vệ iPad
Trong năm học 2016-2017, chúng tôi đang cung cấp các gia đình một lựa chọn để tham gia vào
kế hoạch bảo vệ iPad. Mở tuyển sinh cho kế hoạch này cho đến ngày 24 tháng 10 năm 2016
cho các học sinh đang theo học trong quận vào ngày 06 tháng 9 năm 2016. Học sinh ghi
danh trong quận sau 06 tháng 9 năm 2016 sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhập học để ghi danh vào
chương trình . Những gia đình không ghi danh theo thời hạn quy định sẽ tự động bị từ chối bảo
hiểm.
Các Kế hoạch bảo vệ iPad không bắt buộc được thiết kế để giúp bù đắp các chi phí cho khi bị
mất hoặc bị hư hỏng iPad dành cho các gia đình. Chương trình này có thể tiết kiệm đáng kể trong
trường hợp thiệt hại do tai nạn hoặc mất mát. Học sinh không nên cố gắng để sửa chữa hoặc sửa
chữa các thiết bị tự một mình.
Những gì được bảo hiểm?

Một 16GB iPad Air (hoặc Air 2), được cấp cho mỗi học sinh vào đầu năm học. Mỗi thiết bị được
kiểm tra trong một hệ thống quản lý hàng tồn kho và cũng được theo dõi trong một hệ thống
quản lý thiết bị. Một số tình huống quyết định như thế nào thiết bị sẽ được bảo hiểm:
Được bảo hiểm
•
•
•
•

Một sự cố thiệt hại ngẫu nhiên, không
bao gồm thay thế thiết bị do hư hỏng
không thể sửa chữa, miễn phí.
70% bảo hiểm cho các chi phí thay thế
thiết bị nếu cần thiết do bị hư hỏng
không thể sửa chữa.
70% bảo hiểm cho các chi phí thay thế
thiết bị bị mất do trộm cắp.
50% bảo hiểm cho các chi phí thay thế
thiết bị nếu bị mất.

KHÔNG được bảo hiểm
•
•
•
•
•
•

Thiệt hại đối với các trường hợp, cáp,
hoặc sạc
Mất của vụ án, dây cáp, hoặc cục sạc
pin
thiệt hại cố ý hay liều lĩnh
Thiệt hại xảy ra khi iPad được ra khỏi
trường hợp của quận
Thiệt hại do can thiệp với các hệ điều
hành
Thiệt hại vượt ra ngoài sự cố thứ hai

Chi phí là bao nhiêu?
Phí bảo hiểm iPad Kế hoạch bảo vệ là không bắt buộc, hàng năm, không hoàn lại $35 / năm phí
bảo hiểm cho mỗi người tham gia, tính tỷ lệ theo tình trạng giảm/miễn phí ăn trưa.
Quá trình khai báo
Tất cả các khiếu nại phải được thực hiện tại Trung tâm thư viện tại trường trong vòng một (1)
ngày học của sự vụ trừ khi xảy ra trong các ngày được nghỉ học. Nếu nó xảy ra trong thời gian
được nghỉ học, nên được khai báo khi học sinh trở lại sau kỳ nghỉ. Điều này bao gồm màn hình
nứt, thậm chí nếu thiết bị vẫn còn sử dụng được. Các nhân viên tại Trung tâm thư viện sẽ bắt đầu
quá trình gửi yêu cầu đến Văn phòng Quận.
Khi yêu cầu bồi thường được thực hiện và hoàn thànhbằng cách sử dụng chương trình bảo hiểm
lúc đầu của học sinh, thời hạn mà chương trình bảo hiểm bảo vệ ban đầu hết hạn. gia đình học
sinh có sự lựa chọn để mua một chương trình bảo hiểm thay thế với $35,00 trong vòng 30 ngày
sau khi iPad được cấp lại cho học sinh. Chương trình thay thế này sẽ có các điều khoản và điều
kiện như kế hoạch ban đầu.
Những học sinh đã sử dụng các kế hoạch bảo hiểm hai lần trong thời gian bảo hiểm (ngày 01
tháng 7 năm 2016 – ngày 30 tháng 6 2017) sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền để sửa chữa hoặc
thay thế iPad và tất cả các phụ kiện nếu một sự cố thứ ba xảy ra.
Trong trường hợp thiệt hại không thể sửa chữa mà đòi hỏi phải thay thế toàn bộ thiết bị, các
chương trình bảo hiểm sẽ bao gồm 70% tổng chi phí của việc thay thế. Học sinh và phụ huynh /
người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cho 30% còn lại.

Trong trường hợp trộm cắp (nhà bị xâm phạm, xe bị trộm, hoặc các hành vi phạm tội khác) thì
học sinh phải cung cấp một báo cáo của cảnh sát từ thành phố, trong đó các thiết bị đã được lấy
mất. Chương trình bảo hiểm sẽ bao gồm 70% tổng chi phí của việc thay thế, học sinh và phụ
huynh / người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cho 30% còn lại.
Trong trường hợp mất do sơ suất, chương trình bảo hiểm sẽ bao gồm 50% tổng chi phí của việc
thay thế. Học sinh và phụ huynh / người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cho 50% còn lại.
Trong trường hợp iPad bị hư hỏng do cố ý hoặc thiếu thận trọng, ngay cả khi các chương trình
bảo hiểm đã được mua, quyền quyết định của nhà trường để quyết định có hay không học sinh sẽ
bị thu phí 100% chi phí để thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị hư hỏng.
Trong sự kiện iPad là giả mạo, ngay cả khi các chương trình bảo hiểm đã được mua, các học
sinh sẽ được tính phí 100% chi phí để thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị hư hỏng.

