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Kasunduan na Pinapahintulutan ang 

Paggamit ng Mag-aaral ng isang ASD 

Owned Device 

 

Ang inyong mag-aaral ay nakatala sa isang programa/paaralan ng ASD at maaaring ipagkaloob 

ang isang Technological Device, pasulong na tinutukoy bilang “Device”.  Ang pagtanggap sa 

Device na ito ay may mga inaasahan at mga responsibilidad. Mangyaring suriin ang mga 

sumusunod:   

 

1. Katanggap-tanggap na Paggamit ng isang Device. Ang paggamit ng Device, nasa 

bahay man o sa paaralan, ay para sa mga layuning pang-edukasyon na naaayon sa 

mga layunin ng kurikulum ng ASD at sa mga patakaran ng Lupon ng Edukasyon. Hindi 

maaaring gamitin ng mag-aaral (o pahintulutan ang iba na gamitin) ang Device na 

ipinahiram sa kanya sa paraang lumalabag sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na 

Paggamit ng Lupon o sa mga patakaran nito sa disiplina ng mag-aaral, pananakot, o 

panliligalig ng mag-aaral. Sa paggamit ng Device, ikaw at ang mag-aaral ay sumasang-

ayon na sumunod sa Mga Patakaran ng Lupon, pati na rin ang lahat ng iba pang 

naaangkop na mga patakaran at alituntunin sa dokumentong ito. Dahil dito, ang 

paglabag sa alinman sa mga patakarang ito o alituntunin ay maaaring magresulta sa 

pagkawala ng paggamit ng Device; disiplina, hanggang sa at kabilang ang suspensyon 

o pagpapatalsik; at pagsangguni sa pagpapatupad ng batas. 

2. Responsibilidad para sa Nawala o Nasirang Device.  Kung sakaling nawala o nasira 

ang Device ng inyong mag-aaral, papalitan o ipapa-ayos ninyo sa ilalim ng mga 

sumusunod na alituntunin: 

a. Kung ang Device ay ninakaw, kakailanganin ninyong bayaran nang buo para sa 

kapalit maliban kung ang pagnanakaw ay hindi dahil sa kapabayaan o 

intensyonal na maling paggamit ng inyong anak at nagsumite ka ng kumpleto at 

tama na ulat ng pulisya ng pagnanakaw. 

b. Kung ang pinsala ay dahil sa kapabayaan ng mag-aaral o sadyang maling 

paggamit o pagkawasak, o kung nawala ang Device, kakailanganin ninyong 

bayaran nang buo para sa pagkumpuni o pagpapalit ng kagamitan. 

Alinsunod sa Patakaran ng Lupon ng Paaralan 5125.3, ang sinasadyang pinsala o 

pagkabigong ibalik ang inyong Device ay maaaring magresulta sa pagpigil sa pagkuha 

sa mga grado, diploma o mga transcript. 

3. Pag-aalaga sa Device. Ang Device na nakatalaga sa mag-aaral ay nananatiling ari-

arian ng ASD at dapat alagaan. Bilang karagdagan sa mga tagubilin ng tagagawa na 

kasama sa Device, kung mayroon man, dapat na pangalagaan ng mag-aaral ang Device 

tulad ng sumusunod: 

a. Gumamit lamang ng malinis at malambot na tela upang linisin ang screen ng 

device; huwag gumamit ng mga cleanser ng anumang uri. 



 

Huling Na-edit: 02/17/2021 

b. Ipasok at alisin ang mga cord at cable nang maingat upang maiwasan ang 

pinsala sa mga konektor. 

c. Huwag sumulat o gumuhit, lagyan ng mga sticker o label sa, o kung hindi man ay 

markahan o siraan ang Device. 

d. Maingat na hawakan ang device. Ang mga screen ay maaaring pumutok hindi 

lamang kapag bumagsak, kundi pati na rin kapag pinaikot o dinaganan mula sa 

pagtapak o sumandal sa mga ito. Huwag mag-patong ng iba pang mga bagay 

(mga libro, mga binder, atbp.) sa ibabaw ng Device. 

e. Huwag iwanan ang Device sa mga lugar ng matinding temperatura, halumigmig, 

o limitadong bentilasyon (halimbawa, sa isang kotse) para sa isang pinahaba na 

tagal ng panahon. 

f. Panatilihin ang mga pagkain at inumin ay malayo mula sa Device. 

g. Siguraduhin na ang Device ay ligtas kapag ito ay wala sa paningin. Huwag itong 

iwanan sa hindi nakasusing locker, desk, kotse o iba pang lokasyon kung saan 

maaaring kunin ito ng ibang tao. 

h. Habang hindi ibinigay, inirerekomenda ang isang lalagyan na magbibigay 

proteksyon sa device kapag dinadala.  

i. Huwag i “jailbreak,” “root,” o kung hindi man ay makagambala sa pagsasa-ayos 

ng Device. Sa madaling salita, huwag palitan ang operating system ng tagagawa 

gamit ang custom na software. 

4. Gamit ang Device sa Paaralan. Maliban kung itinagubilin, ang Device ay inilaan para 

sa pang-araw-araw na paggamit sa paaralan at tahanan. Ang mag-aaral ay may 

pananagutan sa pagdadala nito sa paaralan araw-araw, ganap na naka-charged. Ang 

ASD ay hindi maaaring magbigay ng mga hiram na device sa mga mag-aaral na 

nagpapabayang dalhin ang kanilang ganap na naka-charged na device sa paaralan. 

5. Gamit ang Device Sa labas ng ASD. Kung sakaling ginagamit ng mag-aaral ang 

Device sa labas ng ASD, siya ay nakasalalay sa parehong mga patakaran, 

pamamaraan, at alituntunin tulad ng sa paaralan. 

a. Ang Responsibilidad ng Tagapangalaga para sa Pangangasiwa Sa labas ng 

ASD Ang mga mag-aaral at kanilang mga magulang/tagapangalaga ay may 

tanging responsibilidad sa paggamit ng angkop na kagamitan at internet at sa 

pagsunod sa mga batas at regulasyon ng lokal, estado at pederal. Habang may 

limitadong pag-filter ng nilalaman sa internet, kinakailangang sundin ng mga 

mag-aaral ang Kasunduan sa Paggamit ng Internet ng distrito. Ang naaangkop 

na paggamit ng distrito na inisyu ng Device sa tahanan at labas ng paaralan ay 

napapailalim sa mga alituntunin ng disiplina ng mag-aaral ng distrito na 

nakabalangkas sa ASD Student Handbook. 

b. Teknikal na Suporta. Hindi magagarantiyahan ng ASD na gagana ang Device 

sa labas ng ASD sa parehong antas ng nasa loob ng ASD. Ang pagsasaayos ng 

anumang koneksyon sa home network ay responsibilidad ng tagapangalaga at 

hindi ang responsibilidad ng ASD. Gayunpaman, kung kailangan ninyo ng 

suporta para sa inyong Device, makipag-ugnay sa inyong paaralan. Ang 

anumang pagsasaayos na inilalapat sa Device na nagpapahina sa pagganap 

nito sa paaralan ay maaaring alisin ng mga kawani ng Distrito.  

6. Pamamahala ng Iyong Mga File at Pag-save ng Inyong Trabaho Karaniwang naka-

save ang gawaing isinagawa sa isang Device sa Google Drive o sa Device mismo. 

Responsibilidad ng mag-aaral na tiyakin na ang kanyang trabaho ay hindi nawala dahil 
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sa kabiguan o pagkawala ng Device. Hinihikayat ang mga mag-aaral na gamitin ang 

Google Drive upang ma-access ang kanilang mga file kahit saan may access sa Google. 

7. Software. Ang ASD ay magbibigay ng lahat ng kinakailangang software. Kung ang mag-

aaral ay magpasiya na mag-install ng karagdagang software sa device, ang software na 

iyon ay maaaring alisin ng mga kawani ng Distrito anumang oras kung ito ay ituring na 

hindi kailangan o malisyoso. 

8. Walang Inaasahan na Privacy. Walang inaasahan ng privacy para sa anumang 

komunikasyon na ginawa gamit ang Device o para sa anumang nilalaman na nilikha o 

nakaimbak sa device. Inilalaan ng ASD ang karapatan na siyasatin ang Device at ang 

mga nilalaman nito anumang oras at sa anumang kadahilanan. 

9. Personal na Nilalaman. Ang mag-aaral ay dapat magkaroon ng kamalayan na ang 

anumang nilalaman (kabilang, ngunit hindi limitado sa, mga dokumento, mga file na 

audio, at mga litrato) na nakaimbak sa Device o sa cloud ay napapailalim sa pag-access 

ng mga third party alinsunod sa batas o napapailalim sa pagtuklas sa isang legal na 

paglilitis. Bilang karagdagan, maaaring tanggalin ang personal na nilalaman sa kurso ng 

regular na pagpapanatili at/o pag-troubleshoot. Responsibilidad ito ng mag-aaral na i-

backup ang lahat ng personal na nilalaman na nakaimbak nang lokal sa Device o sa 

cloud. 

10. Data ng Device bilang Mga Rekord Ang data na naka-save sa Device o sa espasyo ng 

imbakan na nakabatay sa Internet (ibig sabihin, ang “cloud”) sa pamamagitan ng Device 

ay hindi pinananatili ng Distrito bilang mga pampublikong rekord o bilang mga rekord ng 

mag-aaral na pinananatili ng Distrito para sa anumang kadahilanan, ang Distrito ay 

magsasagawa ng mga positibong hakbang upang mapanatili ito. 

11. Ang Pagbabalik ng Device. Maliban kung aatasan, ang Device (at anumang kaugnay 

na aksesorya) ay dapat ibalik sa ASD sa huling araw ng panuruang taon. Kung ang 

mag-aaral ay umalis mula sa ASD, dapat ibalik ang Device bago ang huling araw ng 

pagdalo. Ang device at mga aksesorya ay dapat ibalik sa kondisyong gumagana, na 

lahat ng bahagi ay kasama. Kung ang Device at anumang kaugnay na aksesorya ay 

hindi naibalik, ang ASD ay maaaring, bilang karagdagan sa paghahanap ng 

pagbabayad, maghain ng ulat sa pagnanakaw sa naaangkop na ahensiyang 

nagpapatupad ng batas.  

 

Alinsunod sa Patakaran ng Lupon ng Paaralan 5125.3, ang sinasadyang pinsala o 

pagkabigong ibalik ang inyong Device ay maaaring magresulta sa pagpigil sa pagkuha 

sa mga grado, diploma o mga transcript. 

12. Pagwawaksi ng Mga Claim na Kaugnay sa Device. Sa pamamagitan ng pagpirma sa 

“Device Acknowledgement” sa ibaba, kinikilala mo na ikaw at ang mag-aaral ay nabasa, 

nauunawaan, at sumasang-ayon na sundin ang lahat ng mga alituntunin at patakaran na 

nakabalangkas o isinangguni sa Kasunduang ito at sumasang-ayon na sakupin ng 

Kasunduang ito. Sumasang-ayon ka rin at kumakatawan na ang Device (kabilang ang 

anumang kaugnay na mga accessory) ay naihatid na mahusay na gumagana at dapat 

itong ibalik sa ASD sa mahusay na kondisyon. Sa pamamagitan ng pagpirma sa 

Kasunduang ito, tinatanggihan mo ang anuman at lahat ng claim mo o ang mag-aaral (at 

bawat isa sa iyong kani-kanilang mga tagapagmana, kahalili, at nakatalaga) ay 

maaaring magkaroon laban sa ASD, Lupon ng Edukasyon nito, at mga indibidwal na 

miyembro ng Lupon, opisyal, empleyado, at ahente na may kaugnayan, at ahente na 
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may kaugnayan sa, na kaugnay sa, kaugnayan o nagmumula sa paggamit ng Device o 

Kasunduang ito. 

13. Bayad-pinsala para sa mga paghahabol na may kaugnayan sa Device. Hanggang 

sa sagad na pinahihintulutan ng batas, sumasang-ayon kayong bayaran, ipagtanggol, at 

hawakan na hindi nakakapinsala ang ASD, Lupon ng Edukasyon ng Paaralan, at mga 

indibidwal na miyembro ng Lupon, opisyal, empleyado, at ahente mula sa anuman at 

lahat ng mga claim, pinsala, pagkalugi, sanhi ng pagkilos, at iba pa, na may kaugnayan 

sa, o nagmumula sa paggamit ng Device o Kasunduang ito. 

 

Mangyaring lagdaan ang form ng Pagkilala sa susunod na pahina at ibalik ito sa inyong guro sa 

lalong madaling panahon. 
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PAGKILALA SA DEVICE 

 

 

PANGALAN NG MGA MAG-AARAL: 

_________________________________________________Baitang: ______Petsa ng 

Kapanganakan:_____________________             ID ng Mag-aaral _______________ 

 

KASUNDUAN NG TAGAPANGALAGA: Ako ang tagapangalaga ng mag-aaral na nakalista sa 

itaas, at kinikilala ko na natanggap ko, nabasa, at nauunawaan ko ang Kasunduan na 

Pinapahintulutan ang Paggamit ng Mag-aaral ng isang ASD Owned Device, kasama ang mga 

waiver at mga probisyon para sa bayad-pinsala. Dagdag pa, naiintindihan ko na: 

● Ang aking mag-aaral ay may pananagutan sa pagdadala ng Device na ibinigay sa kanya sa 

paaralan araw-araw, ganap na naka-charged, at para sa pag-aalaga at maayos na pag-

gamit ng Device. 

● Ang kabiguan ng aking mag-aaral na pangalagaan ang Device o ang kanyang hindi tamang 

pag-gamit ng Device ay maaaring sumailalim sa kanya ang pagdidisiplina, pagkawala ng 

pribilehiyo ng paggamit ng Device, at/o pagsangguni sa pagpapatupad ng batas. 

● Responsable ako sa pagsubaybay at pangangasiwa sa paggamit ng aking mag-aaral sa 

Device, kabilang ang pag-access nito sa Internet, sa labas ng paaralan. 

● Ako ay may pananagutan sa pagbabayad para sa anumang pinsala sa o pagkawala ng 

Device na nakatalaga sa aking mag-aaral. 

● Responsable ako sa pagtiyak ng pagsunod ng aking mag-aaral sa mga tuntunin ng 

Kasunduan na Pinapahintulutan ang Paggamit ng Mag-aaral ng isang ASD Owned Device.  

 

 

_________________________ _____________________ __________ 
Pangalan ng Tagapangalaga (Nakalimbag)               Lagda ng Tagapangalaga          Petsa 

 

 

Kasunduan ng mag-aaral: Sumasang-ayon ako na natanggap ko, nabasa, at nauunawaan ang 

Kasunduan na Pinapahintulutan ang Paggamit ng Mag-aaral ng isang ASD Owned Device.  

Naiintindihan ko na: 

● Dadalhin ko ang Device sa paaralan araw-araw, ganap na naka-charged. 

● Aalagaan ko ang Device at gagamitin ito ng maayos. 

● Kung wala akong pakialam sa Device o ginagamit ko ito nang hindi wasto, maaaring hindi 

ako pahihintulutang gamitin ang Device, maaaring disiplinahan ako ng paaralan, at maaaring 

isangguni sa pulisya sa mga seryosong kaso. 

● Responsable ako sa pag-gamit ng Device at sa Internet nang naaangkop, pareho sa 

paaralan at sa labas ng paaralan. 

● Ang aking (mga) tagapangalaga ay kailangang magbayad para sa anumang pinsala sa aking 

Device o upang palitan ang aking Device kung ito ay nawala. 

● Susundan ko ang lahat ng direksyon sa Kasunduan na Pinapahintulutan ang Paggamit ng 

Mag-aaral ng isang ASD Owned Device 

 

 

____________________________    _____________________ __________ 
Pangalan ng Mag-aaral (Nakalimbag)          Lagda ng Mag-aaral          Petsa 
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