
Các điều mục lưu ý liên quan đến việc cho mượn(Bản sửa đổi) 

（Thiết bị máy tính và bộ định tuyến kết nối mạng） 

 

⚫ Căn cứ vào [Đề cương thực hiện dự án hỗ trợ môi trường công nghệ thông tin ICT học tập tại nhà của Ủy 

ban giáo dục thành phố Yao năm 2021], (sau đây gọi là [đề cương thực hiện] ), như một biện pháp đối 

phó để phòng tránh lây nhiễm Virus Corona dạng mới, nhằm thực hiện việc hỗ trợ học tập trực tuyến 

(online) sử dụng Internet tại nhà, chúng tôi sẽ cho mượn máy tính và thiết bị phát mạng miễn phí cho 

những gia đình không sử dụng mạng Internet và sẽ được thực hiện như sau: 

⚫ Về thiết bị máy tính dành cho học sinh đang theo học tại các trường trong thành phố Yao. Với thiết bị phát mạng 

thì căn cứ vào đề cương thực hiện, chúng tôi sẽ cho các em học sinh nhi đồng đã lựa chọn vào mục [Có 

nguyện vọng mượn] trong [Đơn đồng ý áp dụng việc hỗ trợ môi trường công nghệ thông tin ICT cho các 

em học tập tại nhà] (mẫu phụ lục số 1) mượn thiết bị.  

⚫ Thời gian cho mượn về nhà là từ tháng 12 năm 2021 đến ngày mà trường chỉ định của tháng 3 năm 2022. 

Vui lòng trả lại thiết bị cho mượn ngay sau khi thời hạn mượn kết thúc. Đối với bộ định tuyến kết nối mạng thì vui 

lòng trả lại thiết bị cho mượn ngay sau khi mạng internet đã được lắp đặt tại nhà. 

⚫ Vui lòng lưu ý những điểm sau về việc xử lý thiết bị cho mượn. Nếu quý vị không đáp ứng các yêu cầu này hoặc 

không tuân thủ quy định thì trường sẽ không thể cho mượn. Ngoài ra, nếu phát hiện việc sử dụng trái với những 

điều sau đây trong quá trình cho mượn thì sẽ dừng việc cho mượn và yêu cầu trả lại thiết bị. 

 

Nội dung 

□ Vui lòng không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các hoạt động học tập đã được nhà trường 

phê duyệt (liên quan đến việc học tập như xem các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ học tập). Tại thành phố, 

chúng tôi sẽ lưu lại thông tin trên cùng một thiết bị và có thể điều tra và xác nhận trong lịch sử truy cập Web. 

□ Chúng tôi đã thiết lập tính năng lọc trên thiết bị cho mượn để hạn chế quyền truy cập vào các trang web không 

phù hợp. Vui lòng không thay đổi cài đặt như cài đặt lọc và mật khẩu. 

□ Không cho người khác sử dụng hoặc mượn lại (hoặc cho mượn) thiết bị. 

□ Vui lòng không lưu các dữ liệu quan trọng như thông tin cá nhân. 

□ Không cài đặt phần mềm hoặc ứng dụng khác. 

□ Vui lòng không tiết lộ thông tin như ID và mật khẩu cho người khác. 

□ Vui lòng thao tác thiết bị được cho mượn một cách cẩn thận và đúng cách. Việc thao tác thô bạo các thiết bị có 

thể dẫn đến sự cố. 

□ Thiết bị máy tính hoặc bộ định tuyến trong trường hợp có phát sinh lỗi như bị hỏng, bị hư hại hay bị mất, bị 

đánh cắp, v.v. (do rò rỉ nước, v.v.) khi sử dụng ở nhà thì hãy liên hệ ngay với nhà trường và nộp giấy「Báo 

cáo lỗi thiết bị máy tính」hoặc「Báo cáo hư hỏng / mất mát thiết bị của học sinh」 cho hiệu trưởng. Có 

trường hợp phải bồi thường phí tổn liên quan đến thiết bị máy tính hay bộ định tuyến kết nối mạng. 

□ Ngay cả khi được đánh giá là hỏng hóc cũng không được tự ý sửa chữa. 

□ Đối với các sự việc không phải do người dùng, chẳng hạn như bị người thứ ba trộm cắp khi bị trộm đột nhập 

vào nhà, v.v., thì vui lòng nộp báo cáo thiệt hại cho cảnh sát và xác nhận số biên nhận giấy báo cáo thiệt hại. 


