
 

Chính sách sử dụng điện thoại di động của học sinh 

 

Mục đích: 

Để giải thích cho cộng đồng trường biết những chỉ dẫn và yêu cầu của Bộ Giáo Dục và chính sách của 

trường Braybrook về việc sử dụng điện thoại di động của học sinh trong trường học. 

Phạm vi: 

Chính sách này sẽ áp dụng cho: 

• Tất cả học sinh trường Braybrook 

• Điện thoại di động của học sinh hoặc tất cả những dụng cụ di động khác mà học sinh mang đến 

trường trong giờ học, giờ giải trí và giờ ăn trưa. 

Định nghĩa: 

Điện thoại di động là điện thoại để giữ liên lạc trong hệ thống viễn thông, có hoặc không có kết nối 

mạng. GHI CHÚ: Đối với mục đích của chính sách này, “điện thoại” di động có nghiã là điện thoại có thể 

đem ra ngoài, có tất cả những thiết bị liên lạc hoặc có những ứng dụng giống như điện thoại di động 

chẳng hạn như đồng hồ thông minh hoặc Ipad. 

Chính sách: 

Trường braybrook hiểu rằng học sinh có lẽ sẽ mang theo điện thoại di động cá nhân đi đến trường, trên 

đường đi, nhất là học sinh phải tự đi học. 

Tại trường Braybrook: 

• Học sinh muốn mang điện thoại di động đến trường phải tắt điện thoại và cất trong hộc tủ cá 

nhân của các em từ 8.50 giờ sáng cho đến hết ngày học. 

• Một số trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng nếu các em đáp ứng một số điều kiện (xem thông 

tin dưới đây). 

• Trong trường hơp khẩn cấp, phụ huynh hoặc người giám hộ có thể liên lạc nhà trường để nói 

chuyện với các em 

Sử dụng điện thoại di động cá nhân: 

Theo luật của Bộ Giáo Dục về chính sách sử dụng điện thoại di động trong trường, điện thoại di động 

không được sử dụng trong giờ học, kể cả giờ chơi và giờ ăn trưa, ngoại trừ trường hợp ngoại lệ. 

Nếu học sinh được phép sử dụng điện thoại trong trường hợp ngoại lệ, học sinh phải dùng điện thoại với 

một tính cách an toàn, chuyên nghiệp và có trách nhiệm. 

 

 



Cất giữ an toàn: 

Khi học sinh mang theo điện thoại di động đến trường, có thể để cất giữ điện thoại an toàn bằng hai 

cách: 

1. Bỏ vào hộc tủ cá nhân của em. 

2. Bỏ vào tủ giữ điện thoại của trường. 

Xin ghi nhớ rằng điện thoại di động của học sinh trường Braybrook là vật đáng giá, mang đến trường có 

thể bị mất, phụ huynh và học sinh tự chịu trách nhiệm.  Nhà trường không khuyến khích học sinh mang 

điện thoại di động đến trường ngoại trừ trường hợp rất cần thiết. Trường Braybrook không có mua bảo 

hiểm cho học sinh nếu bị mất những vật đáng giá.  Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể tự mua bảo 

hiểm cho học sinh nếu học sinh mang theo vật đáng giá đến trường.  Xin tham khảo chính sách sở hửu 

vật dụng cá nhân của trường. 

Thực thi: 

Nếu học sinh không tuân theo luật lệ điện thoại di động của nhà trường mà không chịu giao điện thoại 

cho giáo sư khi bị giáo sư phát hiện được thì sẽ bị phạt theo Chính Sách Kỷ Luật của Bộ Giáo Dục. 

Ngoại Lệ: 

Một số trường hợp ngoại lệ của chính sách này: 

1. Có thể sử dụng trong giờ học dưới điều kiện: 

a. Liên quan đến vấn đề sức khỏe và vấn đề phúc lợi 

b.  Học sinh có thể mang theo điện thoại di động khi có sinh hoạt ngoài trường để giáo sư có 

thể liên lạc các em 

2. Học sinh có thể mang theo điện thoại di động nếu được Hiệu Trưởng hay Hiệu Phó cho phép sử 

dụng điện thoại theo Chính Sách Sử Dụng Điện Thoại Di Động của Bộ Giáo Dục 

Ba trường hợp ngoại lệ mà Bộ Giáo Dục đề ra trong Chính Sách Sử Dụng Điện Thoại Di Động: 

1. Liên quan đến vấn đề học tập 

Ngoại lệ đặc biệt: 

Dành cho học sinh gặp khó khăn trong vấn đề học tập hoặc học sinh có khuyết tật mà cần sự 

giúp đỡ của điện thoại di động 

2. Liên quan đến vấn đề phúc lợi và sức khỏe 

Ngoại lệ đặc biệt: 

a. Học sinh có vấn đề sức khỏe (có giấy chứng nhận của Bộ hoặc của nhân viên chuyên nghiệp) 

b. Học sinh phải chăm sóc trẻ con 

3. Ngoại lệ để bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi ra ngoài trường 

a. Khi học sinh đi ra ngoài du ngoạn 

b. Khi đi cắm trại  

c. Khi đi ra khỏi trường (có sự đồng ý của phụ huynh) 

Trong trường hợp ngoại lệ, học sinh có thể sử dụng điện thoại di động với các mục đích trên. 

 



 

Cắm trại, du ngoạn hoặc tham gia vào những hoạt động ngoại khóa: 

Trường Braybrook sẽ cho học sinh, phụ huynh và người giám hộ biết những gì có thể đem và không có 

thể đem theo, kể cả điện thoại di động khi đi du ngoạn, cắm trại hoặc tham gia vào những sinh hoạt đặc 

biệt. 

Du ngoạn: 

Chính sách này không được áp dụng khi: 

• Sinh hoạt sau giờ học 

• Trên đường đi đến trường hay về nhà 

• Học sinh đi làm để rút kinh nghiệm (work experience)  

• Học sinh học lớp VET ngoài trường Braybrook 

Những tài liệu và chính sách liên hệ 

• Điện thoại di động – Chính sách của Bô Giáo Dục 

(Dưới đây là những tài liệu tham khảo của Bộ Giáo Dục) 

• Cấm, tìm kiếm và thu giữ những vật có hại 

• Đồ vật cá nhân – Chính sách của Bộ Giáo Dục 

Ngày kiểm tra chính sách lại 

Chính sách này được cập nhật vào ngày 10/11/19 và đã được lên kế hoạch xem xét lại vào tháng 11, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


