
Trang 1 
 

Thỏa thuận cho mượn Máy tính xách tay/Máy tính bảng 

Học sinh trường KC International Academy (KCIA)  

  

Qua việc mượn Máy tính xách tay/Máy tính bảng (Laptop/Ipad), Học sinh (Bên mượn) và Phụ 

huynh/Người giám hộ học sinh công nhận và đồng ý với các quy định được nêu rõ trong Thỏa 

thuận cho mượn Laptop/Ipad này như sau: 

 

Laptop/Ipad của Trường KCIA (Bên cho mượn) đang được cung cấp cho học sinh KCIA (Bên 

mượn) dùng cho mục đích học tập trong thời gian còn lại của năm học 2019-2020. Bên mượn 

có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản dụng cụ học tập này trong môi trường an toàn.  

Nếu Laptop/Ipad và các thiết bị đi kèm như cục sạc và dây sạc bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư 

hỏng trong thời gian mượn, Bên mượn phải chịu trách nhiệm thay cái khác và/hoặc sửa chữa.  

 

Laptop/Ipad và các thiết bị đi kèm như cục sạc và dây sạc, là tài sản của trường KCIA, sẽ được 

trả lại cho nhà trường vào ngày được qui định trong tương lai hoặc vào cuối năm học 2019-

2020. Học sinh KCIA nào mà không trả lại Laptop/Ipad và các thiết bị đi kèm khi được nhà 

trường yêu cầu, có thể phải chịu một khoản chi phí bằng việc thay thế cái khác tương đương 

nhưng không quá chi phí của một Laptop/Ipad mới. 

  

Bên mượn chỉ có thể sử dụng Laptop/Ipad cho các mục đích liên quan đến giáo dục phi thương 

mại và phù hợp với việc sử dụng được trường KCIA chấp nhận. Bên mượn không được cài đặt 

hoặc sử dụng bất kỳ chương trình nào không liên quan đến mục đích sử dụng giáo dục của 

trường KCIA và đồng ý không sử dụng trái phép và/hoặc sửa đổi Laptop/Ipad.  

 

KCIA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi-rút máy tính hoặc vi-rút điện tử nào có thể được 

gây ra từ việc chuyển đến Laptop/Ipad của Bên mượn hoặc từ mạng gia đình của Bên mượn. 

Bên mượn sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để đảm bảo Laptop/Ipad không bị phơi 

nhiễm với các trang web có thể mang vi-rút điện tử trong khi sử dụng. 

 

Bên mượn đồng ý rằng việc sử dụng Laptop/Ipad của KCIA là một đặc quyền và theo sự thỏa 

thuận của Bên mượn về các điều được quy định trong Thỏa thuận này. 

Bên mượn thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và bảo quản tài sản của KCIA và 

trả lại Laptop/Ipad trong tình trạng tốt và được sửa chữa tốt nếu có hư hỏng.  

 

 

 

 

 



Trang 2 
 

 

 

 

Chính sách sử dụng Laptop/Ipad của KCIA 

Trách nhiệm của Học sinh:  

• Tuân thủ tất cả các chính sách, thủ tục, quy định hiện hành của KCIA và Chính sách Mạng và 

Internet. 

• Sử dụng, giữ gìn và bảo quản tốt Laptop/Ipad. 

• Không cho người khác mượn sử dụng Laptop/Ipad của mình. 

• Không tải hoặc xóa bất kỳ phần mềm nào khỏi Laptop/Ipad của mình và sẽ tuân thủ tất cả  

   các luật bản quyền. 

• Không cố gắng thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh và/hoặc sửa chữa cho Laptop/Ipad. 

• Không sử dụng sai hoặc sử dụng không phù hợp các chương trình được cài đặt cho  việc  hội         

   họp/liên lạc với phụ huynh/học sinh. 

  

Trách nhiệm của phụ huynh: 

  

Do việc đóng cửa trường bắt buộc vì COVID-19, để giúp học sinh hoàn thành năm học 2019-2020, Quý 

Phụ huynh cần phải tuân thủ các nguyên tắc sau để đảm bảo cho việc học tập hiệu quả của các em tại nhà 

như sau: 

  

• Theo dõi việc sử dụng Laptop/Ipad của học sinh trong việc học ở nhà. 

• Không cố gắng thực hiện bất kỳ sửa đổi và/hoặc sửa chữa nào đối với Laptop/Ipad. 

• Báo cáo với nhà trường về bất kỳ vấn đề nào trong việc sử dụng Laptop/Ipad. 

• Không tải hoặc xóa bất kỳ phần mềm nào khỏi Laptop/Ipad và tuân thủ luật bản quyền. 


