
  

FFOOWWLLEERR  PPUUBBLLIICC  SSCCHHOOOOLLSS  EELLEECCTTRROONNIICC  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AACCCCEESSSS  AANNDD  UUSSEE  PPOOLLIICCYY  

  

FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhoooollss  eennccoouurraaggee  aanndd  ssttrroonnggllyy  pprroommootteess  tthhee  

uussee  ooff  eelleeccttrroonniicc  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggiieess  iinn  eedduuccaattiioonnaall  

eennddeeaavvoorrss..    TThhee  ddiissttrriicctt  pprroovviiddeess  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff  aacccceessss  ttoo  

iinnffoorrmmaattiioonn  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  iinn  aa  vvaarriieettyy  ooff  eelleeccttrroonniicc  

ffoorrmmaattss,,  aanndd  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  

mmaannaaggeemmeenntt  sskkiillllss..    TTooggeetthheerr  tthheessee  aallllooww  lleeaarrnneerrss  ttoo  aacccceessss  

ccuurrrreenntt  aanndd  rreelleevvaanntt  rreessoouurrcceess,,  pprroovviiddee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  

ccoommmmuunniiccaattee  iinn  aa  tteecchhnnoollooggiiccaallllyy  rriicchh  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  

aassssiisstt  tthheemm  ttoo  bbeeccoommee  rreessppoonnssiibbllee,,  sseellff--ddiirreecctteedd,,  lliiffee--lloonngg  

lleeaarrnneerrss..  
  

DDiissttrriicctt  RReessppoonnssiibbiilliittyy  

FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhoooollss  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  

tthhee  ssttrruuccttuurree,,  hhaarrddwwaarree  aanndd  ssooffttwwaarree  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt  uusseess  ttoo  

aallllooww  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggiieess  ffoorr  eedduuccaattiioonnaall  

ppuurrppoosseess..    TThheessee  iinncclluuddee::  

aa))  AAssssiiggnniinngg  aanndd  rreemmoovviinngg  ooff  mmeemmbbeerr  aaccccoouunnttss  oonn  tthhee  

nneettwwoorrkk  

bb))  MMaaiinntteennaannccee  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  eeqquuiippmmeenntt  tthhaatt  ccoommpprriissee  tthhee  

nneettwwoorrkk  

cc))  SSeelleeccttiioonn  ooff  ssooffttwwaarree  tthhaatt  tthhee  nneettwwoorrkk  wwiillll  ssuuppppoorrtt  

dd))  EElleeccttrroonniicc  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcccceessss  aanndd  UUssee  PPoolliiccyy  

ee))  DDeeffiinniinngg  tthhee  rriigghhttss//rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  mmeemmbbeerrss  

ff))  PPrroovviiddiinngg  rreessoouurrcceess  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  tthhee  mmiissssiioonn  ooff  tthhee  

sscchhooooll  ddiissttrriicctt  

gg))  PPrroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  oonn  tthhee  uussee  ooff  aapppplliiccaattiioonn  

ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy,,  iinncclluuddiinngg  ttrraaiinniinngg  aanndd  

iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess,,  ssooffttwwaarree  aanndd  mmeeddiiaa  aass  

tthheeyy  aarree  aaccqquuiirreedd  aanndd  ppuutt  iinnttoo  uussee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt..  

hh))  IImmpplleemmeennttiinngg  aanndd  eennffoorrcciinngg  tthhee  ccoonndduucctt  ssttaannddaarrddss  ffoorr  

eedduuccaattiioonnaall  tteecchhnnoollooggyy  aass  ssttaatteedd  iinn  tthhee  EElleeccttrroonniicc  

IInnffoorrmmaattiioonn  AAcccceessss  aanndd  UUssee  PPoolliiccyy..  

TThhee  ddiissttrriicctt  ddooeess  nnoott  ttaakkee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  rreessoouurrcceess  llooccaatteedd  

oorr  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  ddoo  nnoott  ssuuppppoorrtt  tthhee  

ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt..    TThhee  ddiissttrriicctt  mmaakkeess  nnoo  ssttaatteedd  

oorr  iimmpplliieedd  gguuaarraanntteeee  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  eelleeccttrroonniicc  

mmaaiill..  
  

TThhee  ddiissttrriicctt  mmaakkeess  nnoott  wwaarrrraannttiieess  ooff  aannyy  kkiinndd,,  wwhheetthheerr  

eexxpprreessss  oorr  iimmpplliieedd  ffoorr  tthhee  uusseess  ooff  iittss  eedduuccaattiioonnaall  tteecchhnnoollooggyy,,  

iinncclluuddiinngg  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  lloossss  ooff  ddaattaa  rreessuullttiinngg  ffrroomm  

ddeellaayyss,,  nnoonnddeelliivveerreedd,,  oorr  aannyy  sseerrvviiccee  iinntteerrrruuppttiioonn..  
  

TThhee  ddiissttrriicctt  iiss  nnoott  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aannyy  ddaammaaggeess  ccaauusseedd  ttoo  aa  

uusseerr''ss  hhaarrddwwaarree  oorr  ssooffttwwaarree  iinnccuurrrreedd  ffrroomm  ddoowwnnllooaaddiinngg  

ccoommppuutteerr  vviirruusseess  oorr  ootthheerr  ccoonnttaammiinnaannttss..  
  

FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhoooollss  NNeettwwoorrkk  MMeemmbbeerrss  

AAllll  aaccccoouunntt  hhoollddeerrss  oonn  tthhee  FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhoooollss  NNeettwwoorrkk  

wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  aacccceessss  ttoo  aallll  sseerrvviicceess  tthhee  nneettwwoorrkk  ooffffeerrss..    TThhee  

ffoolllloowwiinngg  ppeeooppllee  mmaayy  hhoolldd  aaccccoouunnttss  oonn  tthhee  FFoowwlleerr  PPuubblliicc  

SScchhooooll  DDiissttrriicctt  NNeettwwoorrkk::  

11))  SSTTUUDDEENNTTSS::    SSttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  ccuurrrreennttllyy  eennrroolllleedd  iinn  tthhee  

ddiissttrriicctt  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  aa  nneettwwoorrkk  aaccccoouunntt  uuppoonn  

aaggrreeeemmeenntt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

22))  FFAACCUULLTTYY  AANNDD  SSTTAAFFFF::  SSttaaffff  mmeemmbbeerrss  ccuurrrreennttllyy  

eemmppllooyyeedd  bbyy  tthhee  ddiissttrriicctt  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  aa  nneettwwoorrkk  

aaccccoouunntt  uuppoonn  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  tthhee  tteerrmmss  ssttaatteedd  iinn  tthhiiss  

ppoolliiccyy..  

33))  OOTTHHEERRSS::    AAnnyyoonnee  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  ssppeecciiaall  aaccccoouunntt  oonn  tthhee  

FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  nneettwwoorrkk..    TThheessee  rreeqquueessttss  

wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  oonn  aa  ccaassee--bbyy--ccaassee  bbaassiiss,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  

nneeeedd  aanndd  rreessoouurrccee  aavvaaiillaabbiilliittyy..  
  

PPRRIIVVIILLEEGGEESS  AANNDD  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTEESS  OOFF  FFOOWWLLEERR  

PPUUBBLLIICC  SSCCHHOOOOLL  DDIISSTTRRIICCTTSS  NNEETTWWOORRKK  

MMEEMMBBEERRSS  
  

PPrriivviilleeggeess  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  

mmeemmbbeerrss  hhaavvee  tthhee  pprriivviilleeggee::  

  ttoo  uussee  aallll  aauutthhoorriizzeedd  hhaarrddwwaarree  aanndd  ssooffttwwaarree  ffoorr  wwhhiicchh  

tthheeyy  hhaavvee  rreecceeiivveedd  ttrraaiinniinngg  ttoo  ffaacciilliittaattee  lleeaarrnniinngg  aanndd  

eennhhaannccee  eedduuccaattiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee..  

  ttoo  aacccceessss  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  oouuttssiiddee  rreessoouurrcceess  wwhhiicchh  

ffaacciilliittaattee  lleeaarrnniinngg  aanndd  eennhhaannccee  eedduuccaattiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  

eexxcchhaannggee..  

  ttoo  aacccceessss  ddiissttrriicctt  nneettwwoorrkkss  aanndd  tthhee  IInntteerrnneett  ttoo  rreettrriieevvee  

iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ffaacciilliittaattee  lleeaarrnniinngg  aanndd  eennhhaanncceess  

eedduuccaattiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee..  

MMeemmbbeerrss  hhaavvee  tthhee  ccoonnddiittiioonnaall  rriigghhtt  ttoo  ssiiggnn  uupp  ffoorr  lliissttsseerrvvss  

aanndd  nneewwss  ggrroouuppss  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  wwhhiicchh  ffaacciilliittaattee  lleeaarrnniinngg  aanndd  

eennhhaannccee  eedduuccaattiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee..  
  

RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

MMeemmbbeerrss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr::  

  uuttiilliizziinngg  tteecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  sscchhooooll  oonnllyy  ffoorr  ffaacciilliittaattiinngg  

lleeaarrnniinngg  aanndd  eennhhaanncciinngg  eedduuccaattiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  

eexxcchhaannggee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  sscchhooooll..  

  aatttteennddiinngg  aapppprroopprriiaattee  ttrraaiinniinngg  sseessssiioonnss  iinn  tthhee  uussee  aanndd  ccaarree  

ooff  hhaarrddwwaarree,,  ssooffttwwaarree,,  aanndd  nneettwwoorrkkss  aanndd  rreeffrraaiinniinngg  ffrroomm  

uussiinngg  aannyy  tteecchhnnoollooggyy  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  rreecceeiivveedd  

ttrraaiinniinngg..  

  aaddhheerriinngg  ttoo  tthhee  rruulleess  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhee  uussee  ooff  hhaarrddwwaarree,,  

ssooffttwwaarree,,  llaabbss,,  aanndd  nneettwwoorrkkss  iinn  tthhee  sscchhooooll  oorr  tthhrroouugghh  

rreemmoottee  aacccceessss  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  sscchhooooll..  

  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  ppaasssswwoorrddss  aanndd  aarree  pprroohhiibbiitteedd  

ffrroomm  ppuubblliisshhiinngg  oorr  ddiissccuussssiinngg  ppaasssswwoorrddss..  

  hhaavviinngg  aallll  ddiisskkss  oorr  vviiddeeooss  ssccaannnneedd  ffoorr  vviirruuss,,  ddiirrtt,,  oorr  ootthheerr  

ccoonnttaammiinnaattiioonn  wwhhiicchh  mmiigghhtt  eennddaannggeerr  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  

ddiissttrriicctt  hhaarrddwwaarree,,  ssooffttwwaarree  oorr  nneettwwoorrkkss  bbeeffoorree  tthheeyy  aarree  

uusseedd  iinn  ddiissttrriicctt  ssyysstteemm..  

  aallll  mmaatteerriiaall  rreecceeiivveedd  vviiaa  tthhee  IInntteerrnneett  uunnddeerr  tthheeiirr  aaccccoouunntt..    

TThheeyy  aacccceepptt  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  kkeeeeppiinngg  aallll  ppoorrnnooggrraapphhiicc  

mmaatteerriiaall,,  iinnaapppprroopprriiaattee  ffiilleess,,  oorr  ffiilleess  ddaannggeerroouuss  ttoo  tthhee  

iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  sscchhooooll''ss  nneettwwoorrkk,,  eeqquuiippmmeenntt,,  oorr  ssooffttwwaarree  

ffrroomm  eenntteerriinngg  tthhee  sscchhooooll  vviiaa  tthhee  IInntteerrnneett  oorr  ffrroomm  bbeeiinngg  

rreepprroodduucceedd  iinn  vviissuuaall,,  ddiiggiittaall  oorr  wwrriitttteenn  ffoorrmmaatt..  

  mmaakkiinngg  aallll  ssuubbssccrriippttiioonnss  ttoo  lliissttsseerrvvss  oorr  nneewwss  ggrroouuppss  

kknnoowwnn  ttoo  tthhee  ssyysstteemm  aaddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  sseeeekkiinngg  pprriioorr  

wwrriitttteenn  aapppprroovvaall  bbeeffoorree  rreeqquueessttiinngg  ssuucchh  ssuubbssccrriippttiioonnss  oonn  

tthhee  IInntteerrnneett..  



  

  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  eelleeccttrroonniicc  mmaaiill  ((ee--mmaaiill))  

ssyysstteemm,,  rreeppoorrttiinngg  aannyy  vviioollaattiioonnss  ooff  pprriivvaaccyy  aanndd  mmaakkiinngg  

oonnllyy  tthhoossee  ee--mmaaiill  ccoonnttaacctt  wwhhiicchh  ffaacciilliittaattee  lleeaarrnniinngg  aanndd  

eennhhaannccee  eedduuccaattiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  eexxcchhaannggee..  

  aaddhheerriinngg  ttoo  ccooppyyrriigghhtt  gguuiiddeelliinneess  iinn  tthhee  uussee  ooff  hhaarrddwwaarree  

aanndd  ssooffttwwaarree  aanndd  iinn  tthhee  ttrraannssmmiissssiioonn  oorr  ccooppyyiinngg  ooff  tteexxtt  

oorr  ffiilleess  oonn  tthhee  IInntteerrnneett  oorr  ffrroomm  ootthheerr  rreessoouurrcceess..  
  

AACCCCEEPPTTAABBLLEE  UUSSEE  PPOOLLIICCYY  FFOORR  IINNTTEERRNNEETT  

AACCCCOOUUNNTTSS  
  

AAllll  uusseerrss  aarree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  sscchhooooll''ss  ffaacciilliittiieess  

iinn  ppuurrssuuiitt  ooff  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  ggooaallss,,  bbuutt  aarree  aasskkeedd  ttoo  rreemmeemmbbeerr  

tthhaatt  aann  IInntteerrnneett  aaccccoouunntt  iiss  aa  pprriivviilleeggee,,  nnoott  aa  rriigghhtt,,  ooffffeerreedd  

eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  ttoo  ssttuuddeennttss,,  tteeaacchheerrss  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiivvee  

SSttaaffff..  
  

UUssaaggee  GGuuiiddeelliinneess  

TThhee  IInntteerrnneett  aaccccoouunntt  hhoollddeerr  iiss  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  hhiiss//hheerr  

aaccttiioonnss  aanndd  aaccttiivviittyy  wwiitthhiinn  hhiiss//hheerr  aaccccoouunntt..    UUnnaacccceeppttaabbllee  

uusseess  ooff  tthhee  nneettwwoorrkk  rreessoouurrcceess  wwiillll  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  

NNeettwwoorrkk  AAddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  BBuuiillddiinngg  PPrriinncciippaall  aanndd  wwiillll  

rreessuulltt  iinn  rreessttrriiccttiioonn  oorr  ssuussppeennssiioonn  ooff  tthheessee  pprriivviilleeggeess..    RReeppeeaatt  

vviioollaattoorrss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  ffuurrtthheerr  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonnss  

ssuucchh  aass  ssuussppeennssiioonn..    SSoommee  eexxaammpplleess  ooff  uunnaacccceeppttaabbllee  uussee  aarree::  

11..  UUssiinngg  tthhee  nneettwwoorrkk  ffoorr  aannyy  iilllleeggaall  aaccttiivviittyy,,  iinncclluuddiinngg  

vviioollaattiioonn  ooff  ccooppyyrriigghhtt  oorr  ootthheerr  ccoonnttrraaccttss;;  

22..  UUssiinngg  tthhee  nneettwwoorrkk  ffoorr  ffiinnaanncciiaall  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  ggaaiinn;;  

33..  DDeeggrraaddiinngg  oorr  ddiissrruuppttiinngg  eeqquuiippmmeenntt,,  ssooffttwwaarree  oorr  ssyysstteemm  

ppeerrffoorrmmaannccee;;  eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddeess  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  

ccoommppuutteerrss,,  ggrraapphhiicc  ccaallccuullaattoorrss,,  ssccaannnneerrss,,  ccaammeerraass,,  

pprriinntteerrss,,  VVCCRRss,,  TTVVss  

44..  VVaannddaalliizziinngg  tthhee  ddaattaa  ooff  aannootthheerr  uusseerr;;    

55..  WWaasstteeffuullllyy  uussiinngg  ffiinniittee  rreessoouurrcceess;;  ssuucchh  aass  tthhee  pprriinntteerr,,  

ssccaannnneerr,,  eettcc..  

66..  GGaaiinniinngg  uunnaauutthhoorriizzeedd  aacccceessss  ttoo  rreessoouurrcceess  oorr  eennttiittiieess;;  

77..  IInnvvaaddiinngg  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  iinnddiivviidduuaallss;;  

88..  UUssiinngg  aann  aaccccoouunntt  oowwnneedd  bbyy  aannootthheerr  uusseerr;;  

99..  UUssee  ooff  aannyy  ee--mmaaiill  ssyysstteemm  bbyy  aa  FF..PP..SS..  nneettwwoorrkk  mmeemmbbeerr  

ttoo  aannootthheerr  FF..PP..SS..  nneettwwoorrkk  mmeemmbbeerr''ss  DDiissttrriicctt  ee--mmaaiill  

aaccccoouunntt..  

1100..  PPoossttiinngg  ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  wwiitthhoouutt  tthhee  oorriiggiinnaall  

aauutthhoorr’’ss  ccoonnsseenntt;;  

1111..  PPoossttiinngg  aannoonnyymmoouuss  mmeessssaaggeess::  

1122..  AAcccceessssiinngg  aanndd//oorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  CChhaatt  ggrroouuppss    

1133..  DDoowwnnllooaaddiinngg,,  pprroommoottiinngg  lliinnkkss  ttoo,,  ssttoorriinngg  aanndd//oorr  

pprriinnttiinngg  ffiilleess  oorr  mmeessssaaggeess,,  iinncclluuddiinngg  mmuussiicc  llyyrriiccss,,  tthhaatt  

aarree  pprrooffaannee,,  ppoorrnnooggrraapphhiicc,,  oobbsscceennee,,  oorr  uussee  llaanngguuaaggee  tthhaatt  

ooffffeennddss  oorr  tteennddss  ttoo  ddeeggrraaddee  ootthheerrss  oorr  eennccoouurraaggee  ccrriimmiinnaall  

aaccttiivviittyy;;  

1144..  TTrraannssmmiittttiinngg,,  eexxeeccuuttiinngg,,  pprroommoottiinngg  lliinnkkss  ttoo,,  oorr  ssttrroonngg  

mmaalliicciioouuss,,  tthhrreeaatteenniinngg,,  oorr  aabbuussiivvee  pprrooggrraammss  oorr  mmaatteerriiaall;;  

1155..  DDoowwnnllooaaddiinngg,,  eexxeeccuuttiinngg,,  oorr  ssttoorriinngg  pprrooggrraammss  ffrroomm  tthhee  

IInntteerrnneett  oonn  nneettwwoorrkk  ddrriivveess  oorr  nneettwwoorrkk  ddiirreeccttoorriieess..    TThhiiss  

iinncclluuddeess  ffiilleess  tthhaatt  eenndd  wwiitthh  aann  eexxtteennssiioonn  ooff  eexxee,,  bbaatt,,  zziipp,,  

ccoomm  aanndd  iinncclluuddeess  ssccrreeeenn  ssaavveerrss,,  ddeesskkttoopp  bbaacckkggrroouunnddss  

aanndd  ggaammeess..  ((UUnnlleessss  ppeerrmmiissssiioonn  iiss  ggiivveenn  bbyy      iinnssttrruuccttoorr))  

1166..  VViioollaattiinngg  tthhee  ccoonntteenntt  gguuiiddeelliinneess  aass  oouuttlliinneedd  bbeellooww..  

1177..  VViioollaattiinngg  tthhee  SSttuuddeenntt  EElleeccttrroonniicc  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcccceessss  

aanndd  UUssee  PPoolliiccyy,,  wwhhiicchh  ccuurrrreenntt  uusseerrss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  

ssiiggnneedd..    DDiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  wwiillll  iinncclluuddee,,  bbuutt  wwiillll  nnoott  

nneecceessssaarriillyy  bbee  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  SSttuuddeennttss  mmaayy  

hhaavvee  tthheeiirr  rriigghhttss  ttoo  uussee  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  ssyysstteemm  

rreevvookkeedd  ffoorr  22  ttoo  99  wweeeekkss  ffoorr  mmiinnoorr  ooffffeennsseess..    SSttuuddeennttss  

mmaayy  ffoorrffeeiitt  tthheeiirr  rriigghhttss  ttoo  uussee  tthhee  DDiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  

ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  bbaallaannccee  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  ffoorr  sseerriioouuss  

ooffffeennsseess  oorr  rreeppeeaatteedd  mmiinnoorr  ooffffeennsseess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  

ssttuuddeennttss  mmaayy  aallssoo  bbee  ssuussppeennddeedd  ffrroomm  sscchhooooll  oorr  ppllaacceedd  

oonn  iinn--sscchhooooll  ssuussppeennssiioonn  oorr  ggiivveenn  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  ffoorr  

vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoommppuutteerr  ccooddee..    TThhiiss  aallssoo  aapppplliieess  ttoo  

vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  IINNTTEERRNNEETT  uussaaggee  ppoolliiccyy..      

1188..  IIff  aa  ssttuuddeenntt  iinnaaddvveerrtteennttllyy  aacccceesssseess  aann  iinnaapppprroopprriiaattee  ssiittee,,  

((SSeeee  1122  aabboovvee))  tthhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreeppoorrtt  tthhiiss  

ttoo  tthhee  rreessppoonnssiibbllee  tteeaacchheerr..  
  

CCoonntteenntt  GGuuiiddeelliinneess  

SSttuuddeennttss,,  aass  ppaarrtt  ooff  aa  vvaalliidd  ccllaassssrroooomm  aassssiiggnnmmeenntt,,  mmaayy  bbee  

aalllloowweedd  ttoo  pprroodduuccee  ffoorr  eelleeccttrroonniicc  ppuubblliiccaattiioonnss  oonn  tthhee  

IInntteerrnneett..    TTeeaacchheerrss  aanndd  tthhee  NNeettwwoorrkk  AAddmmiinniissttrraattoorr  mmaayy  

mmoonniittoorr  tthheessee  mmaatteerriiaallss  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ccoonntteenntt  

ssttaannddaarrddss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  rreessttrriiccttiioonnss  aappppllyy::  
  

11..  NNoo  ppeerrssoonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  aa  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  

aalllloowweedd..    TThhiiss  iinncclluuddeess  hhoommee  tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  aanndd  

aaddddrreesssseess  aass  wweellll  aass  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  

llooccaattiioonn  ooff  aannyy  ssttuuddeenntt  aatt  aannyy  ggiivveenn  ttiimmee..  

22..  AAllll  ssttuuddeenntt  wwoorrkkss  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  wwiitthh  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  ffuullll  

nnaammee..  

33..  CCooppyyrriigghhtt  llaawwss  nneeeedd  ttoo  bbee  aaddhheerreedd  ttoo  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee  

oorr  aapppprroopprriiaattee..  

44..  NNoo  tteesstt,,  mmoovviiee  oorr  ssoouunndd  tthhaatt  ccoonnttaaiinnss  ppoorrnnooggrraapphhyy,,  

pprrooffaanniittyy,,  oobbsscceenniittyy,,  oorr  llaanngguuaaggee  tthhaatt  ooffffeennddss  oorr  tteennddss  

ttoo  ddeeggrraaddee  ootthheerrss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd..    
  

FFOOWWLLEERR  PPUUBBLLIICC  SSCCHHOOOOLLSS  CCOONNSSEENNTT  AANNDD  

WWAAIIVVEERR  FFOORRMM  
  

  TTeeaacchheerrss,,  aaddmmiinniissttrraattoorrss,,  ppaarreennttss,,  gguuaarrddiiaannss,,  aanndd  

ssttuuddeennttss  sshhaarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aapppprroopprriiaattee  uussee  ooff  tthhee  

IInntteerrnneett..  

  BByy  ssiiggnniinngg  tthhee  ssiiggnnaattuurree  ppaaggee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  aanndd  hhiiss//hheerr  

ppaarreenntt((ss))  oorr  gguuaarrddiiaann((ss))  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  rreessttrriiccttiioonnss  

oouuttlliinneedd  iinn  tthhiiss  CCoonnsseenntt  aanndd  WWaaiivveerr  ppoolliiccyy..    TThhee  ssttuuddeenntt  

aanndd  hhiiss//hheerr  ppaarreenntt((ss))  oorr  gguuaarrddiiaann((ss))  sshhoouulldd  ddiissccuussss  tthheessee  

rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  

  TToo  tthhaatt  eenndd,,  FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhoooollss  ssuuppppoorrttss  aanndd  rreessppeeccttss  

eeaacchh  ffaammiillyy’’ss  rriigghhtt  ttoo  ddeecciiddee  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttoo  ssiiggnn  bbeellooww  

ffoorr  IInntteerrnneett  aacccceessss  ffoorr  tthheeiirr  ssttuuddeenntt..  

  UUsseerrss  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  tthhaatt  FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhoooollss  ddooeess  

nnoott  hhaavvee  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  IInntteerrnneett,,  nnoorr  

ccaann  iitt  pprroovviiddee  ffoooollpprrooooff  bbaarrrriieerrss  ttoo  aaccccoouunntt  hhoollddeerrss  

aacccceessssiinngg  tthhee  ffuullll  rraannggee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee..    OOtthheerr  

ssiitteess  aacccceessssiibbllee  vviiaa  tthhee  IInntteerrnneett  mmaayy  ccoonnttaaiinn  mmaatteerriiaall  tthhaatt  

iiss  iilllleeggaall,,  oobbsscceennee,,  pprrooffaannee,,  ppoorrnnooggrraapphhiicc,,  ddeeffaammaattoorryy,,  

iinnaaccccuurraattee,,  oorr  ppootteennttiiaallllyy  ooffffeennssiivvee  ttoo  ssoommee  ppeeooppllee..  



  

  EEmmaaiill  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  FFoowwlleerr  PPuubblliicc  SScchhoooollss  nneettwwoorrkk  

sseerrvveerrss  oorr  wwoorrkkssttaattiioonnss  bbeeccoommee  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  FFoowwlleerr  

PPuubblliicc  SScchhoooollss  aanndd  mmaayy  bbee  mmoonniittoorreedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  

ccoonntteenntt  ffaallllss  wwiitthhiinn  tthhee  UUssaaggee  aanndd  CCoonntteenntt  GGuuiiddeelliinneess..      

  

  II  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  aabboovvee  aaggrreeeemmeenntt..  

  II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  aabboovvee  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  mmyy  ssttuuddeenntt  aanndd  

uunnddeerrssttaanndd  mmyy  ssttuuddeenntt  ccaann  lloossee  hhiiss//hheerr  pprriivviilleeggeess  iiff  

sshhee//hhee  bbrreeaakkss  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt..  

  

  

((PPlleeaassee  ssiiggnn  aanndd  rreettuurrnn  tthhiiss  ppaaggee  ttoo  tthhee  sscchhooooll))  

  

PPAARREENNTT  AACCKKNNOOWWLLEEDDGGMMEENNTT  OOFF  SSTTUUDDEENNTT  HHAANNDD    BBOOOOKK  AANNDD    

CCOONNSSEENNTT  AANNDD  WWAAIIVVEERR  PPOOLLIICCYY  FFOORR  AACCCCEEPPTTAABBLLEE  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  UUSSEE  

  

  

WWee,,    __________________________________________________________________________________      aanndd    __________________________________________________________________________________    

                                                    ((PPaarreenntt//GGuuaarrddiiaann))                                                              ((SSttuuddeenntt))  

hhaavvee  rreecceeiivveedd,,  rreeaadd  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  FFoowwlleerr  HHiigghh  SScchhooooll  SSttuuddeenntt  HHaannddbbooookk  aanndd  CCoonnsseenntt        aanndd  WWaaiivveerr  PPoolliiccyy  ffoorr  

AAcccceeppttaabbllee    TTeecchhnnoollooggyy  UUssee..    WWee  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ssttuuddeenntt  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  aaggrreeee  

ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd  aabbiiddee  bbyy  tthhee  rruulleess,,  gguuiiddeelliinneess,,  pprroocceedduurreess,,  aanndd  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  FFoowwlleerr  SScchhooooll      DDiissttrriicctt..    WWee  aallssoo  uunnddeerrssttaanndd  

tthhaatt  tthhiiss  hhaannddbbooookk  aanndd  aacccceeppttaabbllee  uussee  ppoolliiccyy  ssuuppeerrsseeddeess  aallll  pprriioorr  hhaannddbbooookkss,,  ppoolliicciieess  aanndd  wwrriitttteenn  mmaatteerriiaallss  oonn  tthhee  ssaammee  

ssuubbjjeeccttss..  

  

  

  __________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________    

((PPaarreenntt//GGuuaarrddiiaann  ssiiggnnaattuurree))    DDaattee  

  

  

  __________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________    

((SSttuuddeenntt  ssiiggnnaattuurree))    DDaattee  

  

  

____________________________________  

((CCuurrrreenntt  ggrraaddee))  

  

______________________________________________  

((SSttuuddeenntt  II..DD..,,  iiff  kknnoowwnn))  
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