
Ngày 28 Tháng 6 Reiwa năm 3 (Năm 2021) 

"Quy tắc sử dụng thiết bị máy" (Đã sửa đổi vào tháng 6, Reiwa năm 3) 

Hội đồng giáo dục thành phố Himeji 

 

Để hiểu tốt nội dung học tập và nâng cao nội dung học tập, điều quan trọng là hãy sử 

dụng thành thạo thiết bị máy. Và thiết bị máy là một công cụ hữu ích cho mọi người sử 

dụng để học tập. Đó là một công cụ tiện lợi, nhưng có nhiều điều phải lo lắng. 

Vì lý do này, chúng tôi đã thiết lập các quy tắc sử dụng thiết bị máy ở trường học và ở 

nhà. Hãy làm theo quy tắc này và sử dụng nó cho "An tâm và An toàn". 

Bảo vệ việc sử dụng cho lành mạnh, về đạo đức thông tin và bảo mật thông tin ngay cả 

khi sử dụng thiết bị máy và điện thoại smartphone cá nhân (gia đình).  

 

１. Về cách sử dụng cơ bản 

 (1)  Thiết bị máy được sử dụng để học tập. 

（Thiết bị máy của trường là một công cụ được thành phố Himeji chuẩn bị cho 

 việc học của bạn.） 

(2)  Đóng màn hình khi không sử dụng hoặc khi mang di chuyển. 

(3)  Tuyệt đối không dùng bút chì hoặc bút chạm vào, viết nháp hoặc gắn nam châm 

 vào nó. 

(4)  Không chạy khi cầm hoặc đặt trên mặt đất. 

(5)  Cẩn thận để không làm mất, đánh rơi hoặc bị ướt bằng nước. 

(6) Để có thể sử dụng nó một cách an toàn bằng cách tuân thủ "Quy tắc sử dụng thiết bị 

 máy", Đối với thiết bị máy và tài khoản dành cho người học, hãy hiểu rằng ủy ban 

 giáo dục hoặc trường học có thể kiểm tra lịch sử sử dụng khi cần thiết. 

(7) Khi không thể tuân theo "Quy tắc sử dụng thiết bị máy", sẽ có thể bị ngừng sử dụng 

thiết bị máy. 

 

２. Về cách sử dụng cho lành mạnh 

(1) Khi sử dụng thiết bị máy, hãy cẩn thận không đến quá gần màn hình. 

(2) Thỉnh thoảng hãy cho mắt nghỉ ngơi, chẳng hạn như đi ngắm cảnh nhìn từ xa cứ sau 

 30 phút một lần. 

(3) Sử dụng ở một tư thế đúng để không làm tổn thương cổ hoặc vai. 

 (4) Không sử dụng trong một thời gian dài hãy sử dụng và nghỉ giải lao. 



 

３. Về đạo đức thông tin (Cách sử dụng thoải mái) 

(1) Sẽ không viết bất cứ điều gì có thể làm tổn thương bất kỳ ai hoặc khiến ai đó cảm 

thấy khó chịu. 

(2) Thông tin cá nhân của bản thân và của người khác như (tên, số điện thoại, địa chỉ, 

 v.v.) không được công bố lên Internet hoặc nhập vào. 

(3) Khi lưu lại hình ảnh, video, âm thanh, v.v., phải xin sự cho phép của đối phương. 

(4) Trân trọng các thể hiện và tác phẩm của những người khác, đồng thời xin phép khi 

 sử dụng chúng. 

(5) Không duyệt hoặc đăng các trang web không phù hợp trên Internet. 

 

４. Về bảo mật thông tin (cách sử dụng an toàn) 

(1) Hãy tự quản lý ID và mật khẩu của mình. (không thể dạy người khác.) 

(2) Không yêu cầu ID hoặc mật khẩu của người khác. (không dùng đến.) 

 

５. Về trường hợp thiết bị máy bị hỏng hoặc bị mất 

(1) Khi thiết bị máy bị hỏng, không hoạt động hoặc bị mất, hãy thông báo ngay cho giáo 

viên. 

 (2) Nếu biết rằng nó sẽ bị hỏng (cố ý), và trường hợp bị hỏng bởi do sử dụng một cách 

thô bạo, Người giám hộ sẽ chịu chi phí. 

 

６. Về sử dụng tại nhà 

(1) Nói chuyện với người nhà và quyết định về thời gian sử dụng. 

(2) 30 phút trước khi đi ngủ không được sử dụng. 

(3) Không cho người khác sử dụng hoặc cho mượn thiết bị máy. 

(4) Ở nhà, hãy đặt máy ở nơi vừa tầm mắt của người nhà. 

(5) Không đặt nó dưới các vật nặng (chẳng hạn như túi xách) hoặc dưới đáy túi. 

(6) Không được rưới nước hoặc sử dụng ở những nơi có nhiều ẩm ướt. Ngoài ra, không 

được đặt dưới nắng mặt trời hoặc gần bếp lò sưởi. 

(7) Nếu thiết bị máy bị hỏng, không hoạt động hoặc bị mất, hãy liên hệ với nhà trường. 

 (8) Chi phí mạng và phí sạc điện sẽ do hộ gia đình chịu. 

(9) Nếu thiết bị máy mang về bị mất, người giám hộ sẽ chịu chi phí. 

 

【Bổ sung】 Nếu quý vị tìm kiếm "Trang web hỗ trợ học Himeji"「姫路
ひめ じ

まなび応援
おうえん

サイト
さ い と

」, 

 sẽ tìm thấy các tài liệu hữu ích để sử dụng thiết bị. 


