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Porma sa Responsableng Paggamit sa Teknolohiya 

(para sa mga digital nga galamiton, mga serbisyo sa network ug internet nga panag-iya ug girentahan sa Departamento sa 
Edukasyon sa Estado sa Hawaii para sa mga estudyante niini) 

 

 
Kinahanglang susihon sa kada estudyante ug sa iyang (mga) ginikanan/(mga) magbalantay (“ginikanan” o “mga ginikanan”) ang Mga 
Giya sa Responsableng Paggamit sa Teknolohiya para sa mga digital nga galamiton, mga serbisyo sa network ug internet nga panag-
iya ug girentahan sa Departamento sa Edukasyon sa Estado sa Hawaii para sa mga estudyante niini, nga nailhan isip “Mga Giya sa 
Responsableng Paggamit sa Teknolohiya (Technology Responsible Use Guidelines)” o “TRUG”, ug pirmahan kining “Porma sa 
Responsableng Paggamit sa Teknolohiya (Technology Responsible Use Form)” o “TRUF” para sa pag-akses sa mga digital nga 
galamiton, mga serbisyo sa internet ug network, apil ang mga online nga pang-edukasyong serbisyo. 

MGA ESTUDYANTE nga mogamit sa mga digital nga galamiton, mga serbisyo sa network ug internet nga panag-iya o girentahan 
sa Departamento sa Edukasyon sa Estado sa Hawaii (Hawaii State Department of Education [HIDOE]): 
• Nabasa nako ang Mga Giya sa Responsableng Paggamit sa Teknolohiya (RS 17-0051) sa buwag nga dokumento ug miuyon sa, 

ug musunod sa, mga termino/mga giya niini nga gisaysay didto, ug kung mahimong bag-ohon sa laing panahon.  
 
Isip usa ka GINIKANAN, miuyon sab ako nga: 
• Responsibilidad nako ang pagbantay sa paggamit sa akong anak sa mga digital nga galamiton nga panag-iya o girentahan sa 

HIDOE sa gawas sa lugar nga panag-iya/eskuwelahan sa HIDOE. 
• Mahimong babagan sa HIDOE ang pag-akses sa mga estudyante sa mga partikular nga materyal nga wala gituki nga para sa 

mga pang-edukasyong katuyoan; pero, nasabtan sab nako nga dili posibleng pugngan sa HIDOE ang pag-akses sa tanang mga 
kontrobersyal ug dili angay nga mga materyal. Busa, gituki nako nga dili responsibilidad sa HIDOE ug sa mga empleyado niini 
ang bisan unsang hinungdan sa aksyon nga lambigit sa pagkuha og akses sa akong anak sa mga materyal o software nga 
mahimong gituki nga dili angay. 

• Gihisgutan na nako ang TRUG kauban ang akong anak ug, busa: 

- Kung anaa sa eskuwelahan, miuyon ako nga magtagana sa akong anak og digital nga galamiton nga panag-iya o 
girentahan sa HIDOE; 

- Miuyon ako nga tugutan ang akong anak sa pag-akses sa mga serbisyo sa internet/network sa HIDOE; ug 

- Miuyon ako nga tugutan ang akong anak sa pag-akses sa mga online nga pang-edukasyong serbisyo nga gihatag sa eskuwelahan. 
• Nasabtan nako nga panag-iya sa HIDOE ang tanang software nga gi-load sa galamiton sa panahon sa paghatag sa gitagana nga 

estudyante.  Wala gitugutan ug mahimong supak sa mga balaod sa copyright ang pagkopya niini nga software sa laing galamiton.  Ang 
mga estudyante/mga ginikanan kinahanglan nga dili mag-download o mag-install og bisan unsang software niini nga galamiton pwera sa 
mga printer driver para sa pag-print sa balay o software nga partikular para sa pag-akses sa usa ka network sa balay. 

• Pinaagi sa pagpirma sa ubos, ako, lambigit sa paghatag sa HIDOE sa akong anak og akses sa network ug Internet sa HIDOE, 
miuyon nga bayran ang HIDOE sa bisan unsang mga pagkawala, mga gastos, o mga kadaot (apil ang mga makataronganong 
bayad sa abugado) nga makuha sa HIDOE lambigit sa, o tungod sa, bisan unsang pagsupak sa estudyante niini o sa uban pang 
mga kamandoan sa HIDOE sa paggamit sa mga digital nga galamiton, Network, ug Internet nga panag-iya o girentahan sa 
HIDOE.  Responsibilidad nako ang bisan unsang mga kadaot sa mga digital nga galamiton nga panag-iya o girentahan sa 
HIDOE samtang gigamit kini sa estudyante, apil ang pagbayad para sa mga pagpaayo. 

• Dili responsibilidad sa HIDOE ang bisan unsang mga wala gitugutang mga gastos o mga bayronon, apil ang mga gastos sa 
telepono, mga gastos sa long-distance, mga kada minuto nga surcharge, ug/o mga on-line nga gastos sa galamiton. Walay 
sama niini nga mga gastos ang ordinaryong pag-akses ug paggamit sa internet ug network. Responsibilidad sa ginikanan nga 
nagpirma sa ubos ang bisan unsang sama niini nga mga gastos. 

 
 
Balido kini nga TRUF para sa estudyante samtang mieskuwela sa ____________________________, pwera kung bakwion sa 
ginikanan o gibag-o ang TRUG.                                                                                    (ngalan sa eskuwelahan) 
 
 

Pirma sa Estudyante Giminoldeng Ngalan ug # sa ID sa 
Estudyante 

Petsa 

Pirma sa Ginikanan/Magbalantay Giminoldeng Ngalan Petsa 

Pirma sa Ginikanan/Magbalantay Giminoldeng Ngalan Petsa 
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