
Perjanjian untuk Penguna  Technology
Sekolah Folk Arts-Cultural Treasures Charter

______________________________________ ( “MURID”) dan
______________________________________ (“ORANG TUA / WALI”), Sekolah Folk
Arts-Cultural Treasures Charter (FACTS) mengizinkan MURID untuk memposesi penggunaan
Chromebook, atau meminjamkan atau mengganti Chromebook yang diberikan oleh Sekolah
FACTS dengan kebijaksanaan yang seperti berikut ini:

1. MURID dan ORANG TUA/ WALI mengerti receipt dari Penggunaan Peraturan Informasi
Technology, Menerima persetujuan peraturan pengguna dan kode etik.

2. Imbalannya untuk Sekolah FACTS mengizinkan MURID untuk menggunakan Chromebook di
sekolah dan bisa membawa Chromebook tersebut keluar kampus, MURID dan ORANG TUA/
WALI setuju dan mengerti bahwa Chromebook hanya boleh digunakan untuk akademis
sekolah yang di supply untuk membantu pelajaran di kelas dan development intelek.

3. Dalam beberapa kasus, mungkin staff sekolah diberi izin untuk mengakses peralatan tersebut
secara virtual untuk membetulkan permasalahan yang teknikal. Bila ini terjadi staff sekolah
FACTS akan menanyakan MURID untuk meminta ijin terlebih dahulu sebelum mereka memasuki
peralatan tersebut secara virtual. MURID tidak dimintai izin untuk melakukan pergantian
software atau konfigurasi baru yang dikirim secara merata untuk seluruh Chromebook murid
yang membutuhkan maintenance dan keamanan.

4. MURID tidak diperbolehkan mengizinkan orang lain selain dari Administrator sekolah
FACT, staff atau guru guru untuk mengakses Chromebook mereka.

5. MURID harus boleh menggunakan atau diberikan Chromebook bila menggunakan
Chromebook tersebut dengan cara yang tidak pantas yang melanggar peraturan anti bullying
dan anti harassment , Peraturan kode etik yang boleh dipatuhi dan digunakan, termasuk tetapi
tidak membatasi untuk:

a. Posting atau mendistribusi informasi yang:
i. Yang berbahaya atau merugikan bagi murid; contohnya, bahan yang memfitnah
dan cabul sebagaimana didefinisikan oleh Hukum di Pennsylvania atau the United
States;
ii. Menciptakan pesan yang menyinggung atau mengganggu. Diantaranya yang
termasuk menyinggung adalah pesan yang berisi implikasi seksual, cercaan rasial,
komentar gender tertentu, atau komentar komentar yang menyinggung umur, orientasi
sexual mereka, agama, atau politik, negara asal, disabilitas orang tersebut.
iii. Ancaman yang berbahaya bagi kesejahteraan komunitas sekolah atau individu
lainnya;

Tech User Agreement 2021-22-I



iv. Diskriminasi setiap segmen dari tubuh siswa atau mengganggu dengan hak asasi
individu lainnya;
v. Mendorong dan bersekongkol dengan aktivitas yang melanggar hukum; atau

b. Melakukan aktivitas illegal, termasuk melanggar hukum hak cipta;
c. Menciptakan, mendistribusi, mengakses atau memperoleh material yang menyangkut
pornografi;
d. Dengan sengaja merusak hardware, software atau data;
e. Mendapatkan atau berencana untuk mendapatkan akses ke material
yang terbatas atau system;

f. Berjudi;
g. Mengambil foto, gambar digital, video dan merekam murid sekolah dan staf tanpa
sepengetahuan mereka atau izin dari mereka.
h. Menggunakan peralatan untuk keperluan di luar sekolah lebih dari yang wajar;
dan atau melanggar peraturan sekolah

6. MURID dan ORANG TUA / WALI mengerti dan setuju bahwa (a) Chromebook tersebut
adalah milik sekolah FACTS; dan (b) MURID tidak mempunyai hak untuk merusak,
memodifikasi konfigurasi dari Chromebook tersebut.

7. MURID dan ORANG TUA/ WALI mengerti dan setuju bahwa sekolah FACTS tidak bertanggung
jawab atas biaya yang diminta melalui penjualan online dan service. Biaya ini termasuk, tidak
terbatas dari Online musik, servis game,  software subscriptions, dan pembelian barang dan
servis.

8. MURID dan ORANG TUA/ WALI mengerti dan setuju bahwa Chromebook dianggap sebagai
tanggung jawab dari MURID sejak waktu MURID menerima Chromebook tersebut sampai
Chromebook dikembalikan ke petugas sekolahan. Bila Chromebook hilang, rusak atau dicuri,
ORANG TUA/ WALI dan MURID harus segera melapor kepada Sekolah FACTS dan memberikan
informasi yang lengkap tentang peralatan tersebut.

9. ORANG TUA/ WALI dan MURID bertanda tangan dibawah sebagai perjanjian untuk sekolah
FACTS dapat melacak Protokol Internet sampai Chromebook tersebut ditemukan oleh sekolah
FACTS atau sampai ORANG TUA/WALI dan MURID memberikan surat pernyataan tertulis bahwa
Chromebook tersebut sudah ditemukan.

10.MURID dan ORANG TUA/WALI mengerti dan setuju bahwa mereka tidak berusaha
memperbaiki/ menservis Chromebook yang rusak dan harus mengembalikan Chromebook
yang rusak ke Sekolah FACTS untuk diperbaiki / servis.

11.MURID/ ORANG TUA/ WALI mengerti dan berjanji mereka bertanggung jawab atas
kecelakaan yang merusak Chromebook yang di isu oleh sekolah FACTS akan dikenakan biaya
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$50 untuk kerusakan pertama. Untuk kerusakan kedua akan dikenakan biaya paling banyak
$100. Untuk kerusakan ketiga atau lebih, biaya nya pengantian harga penuh dari harga
Chromebook tersebut (yang sekarang ini berharga $300). Sekolah FACTS akan mengatur
peminjaman baru saat alat lama tersebut di servis. MURID dan Orang TUA/ WALI mengerti dan
setuju bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk biaya pembetulan atau penggantian alat
karena kerusakan yang sengaja dibuat kepada Chromebook dan peralatannya.
12.MURID dan Orang TUA/ WALI mengerti dan setuju bahwa mereka akan bertanggung jawab
untuk biaya pembetulan atau penggantian alat karena kerusakan yang sengaja dibuat kepada
Chromebook dan peralatannya.
13. MURID mengerti dan setuju bahwa akhir tahun dan/ atau bila pihak Admin meminta,
MURID harus mengembalikan Chromebook ke sekolah FACTS dalam kondisi yang sama saat
MURID menerima Chromebook pertama kali.
14. MURID dan ORANG TUA/WALI mengerti bahwa sekolah FACTS mempunyai kemampuan
dan hak untuk melihat file-file yang di simpan MURID dalam Google Drive dalam situasi seperti
dibawah ini:

a. Bila Sekolah FACTS mempunyai alasan mencurigakan bahwa MURID melanggar peraturan
atau Policy sekolah FACTS, Admin sekolah FACT yang diberi wewenang mungkin akan
mengambil balik Chromebook dan melihat kedalam GoogleDrive MURID, emails, dan
penggunaan internet lainnya. “Kecurigaan yang masuk akal” artinya kecurigaan tersebut
masih sebatas wajar dan mencari bukti bahwa MURID melanggar peraturan sekolah.

c. Guru dan anggota sekolah lainnya mungkin memberikan bantuan kepada MURID
dalam melokasi atau mengatur file-file karena permintaan MURID.

d. Bila MURID meminta staff teknologi profesional untuk mengakses Google Drive MURID
secara jarak jauh untuk memecahkan persoalan atau menemukan file yang hilang.

15.MURID dan ORANG TUA/WALI mengerti dan setuju untuk menggunakan dan memiliki
Chromebook sampai akhir tahun ajaran hari terakhir sekolah kecuali MURID keluar sekolah
FACTS. Gagal mengembalikan Chromebook dan menggunakannya untuk selain akademis
sekolah tanpa seijin sekolah FACTS termasuk melanggar peraturan kepemilikan barang dan
otoritas yang berwenang akan dikirim ke tempat residensi, atau lokasi dimana Chromebook
dan aksesorisnya berlokasi.

16.MURID dan ORANG TUA/WALI mengerti bahwa hak untuk menggunakan dan memiliki
Chromebook adalah hak yang istimewa dan bukan hak keharusan.  Murid diharapkan untuk
menggunakan Chromebook dalam konteks peraturan Sekolah FACTS, prosedur dan hukum yang
diberikan oleh negara bagian atau negara. Gagal melakukan peraturan tersebut menghasilkan
satu atau lebih konsekuensi yang tetera dibawah ini yang ditentukan oleh staff dan admin
sekolah FACTS:
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● Konferensi/ pertemuan murid
● Konferensi/ pertemuan orangtua
● Pencabutan atau suspensi pengunaan hak istimewa termasuk hak membawa
pulang peralatan
● aksi Disiplin lainnya seperti detensi, detensi hari sabtu, suspensi atau explusi
● Aksi lain untuk memulihkan komunitas kelas seperti menulis permintaan maaf,
presentasi kepada teman sekelas mengenai apa yang terjadi (contoh. Minta maaf
kepada victim cyber bully; meresearch, kreasi dan presentasi kepada teman
sekolah mengenai cyberbullying; dan lain sebagainya)
● konsekuensi logika lainnya
● Civil dan / atau liabilitas kriminal di bawah hukum negara/negara bagian

Persetujuan untuk penggunaan Chromebook
Sekolah Folk Arts-Cultural Treasures Charter

Saya telah membaca, mengerti dan setuju untuk mengikuti peraturan Sekolah Folk
Arts-Cultural Treasures Charter untuk penggunaan Teknologi, Peraturan yang diterima
sebagai pengguna dan kode etik pengguna.

Informasi Orang tua/ Wali
Nama lengkap(nama depan dan belakang)____________ _____________________________

Alamat ______________________________________________________________________

Nomor telpon__________________________ Hubungan dengan murid

____________________ tanda tangan Orang tua/ Wali _____________________________

Tanggal _____________________

Informasi Murid
Nama lengkap (Nama depan dan belakang) _____________________________ ____

Alamat ______________________________________________________________________
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Ruang Kelas Murid __________________________ Kelas Murid ____________ Tanda tangan

murid __________________________________ Tanggal _____________________
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