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Thỏa thuận Đồng ý Hàng năm về Truyền thông  
 

Hội đồng Trường học Khu vực Hamilton-Wentworth (Hamilton-Wentworth District School Board - 
HWDSB) cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh và giúp định hình một cách tích cực “dấu chân 
kỹ thuật số” mà học sinh để lại khi các em đăng thông tin cá nhân trên mạng Internet. Vui lòng tham 
khảo trang web của trường quý vị để xem Thư gửi Phụ huynh/Người giám hộ về Thông tin Cá nhân 
(Parent/Guardian Letter on Personal Information) của chúng tôi. Trong thư này có phần giải thích đầy 
đủ và các ví dụ về thông lệ của chúng tôi trong việc xử lý thông tin học sinh và bảo vệ quyền riêng tư 
đồng thời đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. 
 
Các lớp học đã thay đổi đáng kể với việc ứng dụng các công cụ kỹ thuật số và khi chúng ta tiếp tục tìm 
cách vượt qua những thách thức của việc sống và học tập trong thời kỳ đại dịch. Trong năm học sắp 
tới, học sinh có thể tham gia vào việc học tập kết hợp mà bao gồm cả các lớp học trực tiếp và trực 
tuyến. Để phù hợp với các ưu tiên học tập của thế kỷ 21, hội đồng cung cấp cho học sinh quyền truy 
cập vào Microsoft Teams, Danh mục Ứng dụng HWDSB (HWDSB App Catalogue), email và lịch, cũng 
như Môi trường Học tập Trực tuyến (Virtual Learning Environment) của Bộ Giáo dục hay còn gọi là 
“HUB”.  Môi trường học tập trực tuyến bao gồm học tập đồng bộ trong đó tất cả những người tham 
gia phải có mặt trên mạng cùng một lúc và học tập không đồng bộ trong đó nội dung có sẵn để học 
sinh truy cập khi các em muốn. Ngoài ra, học sinh có thể sử dụng các công cụ trực tuyến hoặc ứng 
dụng web và phương tiện truyền thông xã hội mà giáo viên lớp học cho là phù hợp. 

 
Học sinh được hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi về quyền công dân kỹ thuật số và cách sử dụng công 
nghệ an toàn. Để biết thêm thông tin về các chính sách và chỉ thị của chúng tôi mà chi phối việc học tập 
trong thế kỷ 21, hãy xem Chính sách 6.1 Học tập trong Thế kỷ 21,  cùng với Quy trình Sử dụng có Trách 
nhiệm, Quy trình Quyền sở hữu và Quyền tác giả, và Quy trình về Danh tính, Tín nhiệm và sự Tham gia 
Tích cực. Các chính sách và chỉ thị này có thể được tìm thấy một cách dễ dàng bằng cách sử dụng chức 
năng tìm kiếm trên trang web của hội đồng (https://www.hwdsb.on.ca/). 

 

Học sinh tại HWDSB sẽ sử dụng internet ở trường và sẽ học cách sử dụng các công cụ mà chúng tôi 
cung cấp để học tập, sáng tạo, chia sẻ và cộng tác. Các em sẽ tham gia vào các không gian trực tuyến 
mà có thể nhìn thấy trong lớp học, và có thể trong trường học và các địa điểm khác  trên toàn hội 
đồng. Chỉ khi có sự đồng ý của quý vị trên biểu mẫu này thì các đóng góp trực tuyến mà được công 
khai (tức là nhìn được bên ngoài HWDSB) mới chứa thông tin nhận dạng. 

 
Chúng tôi đang yêu cầu sự đồng ý của quý vị về việc cho phép con quý vị tham gia trên mạng theo 
những cách mà giáo viên phụ trách lớp cho là phù hợp với lứa tuổi và liên quan trực tiếp đến việc 
học tập và thành tích của các em. Quý vị hoàn toàn không bắt buộc phải đồng ý. Với sự đồng ý, hình 
ảnh/video/bản ghi âm thanh của con quý vị, tác phẩm viết và sáng tạo và/hoặc tên của các em có 
thể xuất hiện trực tuyến bên ngoài các trường học thuộc HWDSB, (tức là công khai nên cộng đồng 
có thể thấy được hoặc có thể tìm thấy trên trang web khắp thế giới), bao gồm, chẳng hạn như: 
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• bản tin điện tử của trường được gửi đến cộng đồng phụ huynh của chúng tôi 
• trang web, blog và dự án video của lớp học 
• tài khoản mạng xã hội của lớp học/trường học/hội đồng (ví dụ như Twitter, YouTube, v.v.) 
• các ấn phẩm hoặc chương trình truyền thông của trường học/cộng đồng 
• các nền tảng giáo dục khác 

 
(vui lòng giữ trang này để quý vị tham khảo) 
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Đồng ý tiết lộ thông tin điện tử về học sinh 
 

Vâng, tôi đồng ý và cho phép tiết lộ thông tin cá nhân của con tôi dưới các hình thức được mô 
tả (ví dụ như hình ảnh/video/bản ghi âm của con tôi, tên, tác phẩm viết/sáng tạo, bài đăng trên 
mạng xã hội/trang web/phương tiện truyền thông tin tức) khi con tôi tham gia vào một  môi 
trường học tập thế kỷ 21 dưới sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách lớp, và để nhân viên nhà 
trường/hội đồng cũng như các cơ quan truyền thông địa phương chia sẻ và tôn vinh những 
thành tựu sáng tạo và học tập của con tôi. Tôi hiểu rằng một khi được đăng trên mạng Internet, 
thông tin học sinh có thể xuất hiện trong các ấn phẩm khác ngoài tầm kiểm soát của HWDSB. 

 
 
 

Không, tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định 
danh tính của con tôi theo những cách khiến thông tin đó có thể được nhìn thấy công 
khai và/hoặc có thể tìm kiếm được trên trang web khắp thế giới. 

 
 
 
 

Tên Học sinh:   Lớp:    
 
 
 

Chữ ký của Học sinh (nếu từ 18 tuổi trở lên):    
 

 
 

Tên Cha mẹ/Người giám hộ:    
 
 
 

Chữ ký Cha mẹ/Người giám hộ:    
 
 
 

Ngày:    
 

 
 

Giáo viên đứng lớp của con quý vị sẽ gửi thông tin đến quý vị trong suốt cả năm về những trải nghiệm 
học tập trong thế kỷ 21 được lên kế hoạch cho học sinh để quý vị có cơ hội đặt câu hỏi về các công nghệ 
cụ thể và thay đổi sự đồng ý của quý vị nếu muốn. 

 
 
 

Nếu quý vị có bất kỳ mối lo ngại nào liên quan đến sự an toàn của con mình về việc sử dụng thông tin cá 
nhân, vui lòng trao đổi với giáo viên hoặc hiệu trưởng của trường nơi con quý vị theo học. 


