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PPOOLLIICCYY  RREEGGAARRDDIINNGG  SSTTUUDDEENNTT  UUSSEE  OOFF  

TTHHEE  DDIISSTTRRIICCTT''SS  CCOOMMPPUUTTEERR  SSYYSSTTEEMMSS  AANNDD  IINNTTEERRNNEETT  SSAAFFEETTYY  

  

CCoommppuutteerrss,,  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkkss,,  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess,,  IInntteerrnneett  aacccceessss,,  aanndd  ee--mmaaiill  aarree  eeffffeeccttiivvee  aanndd  

iimmppoorrttaanntt  tteecchhnnoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess..    TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  pprroovviiddeess  ccoommppuutteerrss,,  aa  ccoommppuutteerr  

nneettwwoorrkk,,  iinncclluuddiinngg  IInntteerrnneett  aacccceessss  aanndd  aann  ee--mmaaiill  ssyysstteemm,,  aass  wweellll  aass  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess  ssuucchh  aass  

cceelllluullaarr  tteelleepphhoonneess  aanndd  ppeerrssoonnaall  ddaattaa  aassssiissttaannttss  ((rreeffeerrrreedd  ttoo  ccoolllleeccttiivveellyy  aass  ""tthhee  ccoommppuutteerr  

ssyysstteemmss"")),,  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennhhaannccee  bbootthh  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  oouurr  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  

bbuussiinneessss  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..      

  

TThheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aarree  bbuussiinneessss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ttoooollss..    AAss  ssuucchh,,  tthheeyy  aarree  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  

ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  ffoorr  eedduuccaattiioonn  rreellaatteedd  uusseess..    TThhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  ddeevveelloopp  rreegguullaattiioonnss  

sseettttiinngg  ffoorrtthh  pprroocceedduurreess  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ssuucchh  

ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aarree  uusseedd  bbyy  ssttuuddeennttss  ssoolleellyy  ffoorr  eedduuccaattiioonn  rreellaatteedd  ppuurrppoosseess..    TThhee  BBooaarrdd  wwiillll  

eedduuccaattee  mmiinnoorr  ssttuuddeennttss  aabboouutt  aapppprroopprriiaattee  oonnlliinnee  bbeehhaavviioorr,,  iinncclluuddiinngg  iinntteerraaccttiinngg  wwiitthh  ootthheerr  

iinnddiivviidduuaallss  oonn  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  wweebbssiitteess  aanndd  iinn  cchhaatt  rroooommss  aanndd  ccyybbeerr--bbuullllyyiinngg  aawwaarreenneessss  aanndd  

rreessppoonnssee..    AAddddiittiioonnaallllyy,,  tthhee  BBooaarrdd  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  aa  tteecchhnnoollooggyy  pprrootteeccttiioonn  mmeeaassuurree  ttoo  bblloocckk  oorr  

ffiilltteerr  IInntteerrnneett  aacccceessss  ttoo  vviissuuaall  ddeeppiiccttiioonnss  tthhaatt  ccoonnttaaiinn  oobbsscceennee  mmaatteerriiaall,,  ccoonnttaaiinn  cchhiilldd  

ppoorrnnooggrraapphhyy,,  oorr  aarree  hhaarrmmffuull  ttoo  mmiinnoorrss  aanndd  eennssuurree  tthhaatt  ssuucchh  ffiilltteerriinngg  tteecchhnnoollooggyy  iiss  ooppeerraattiivvee  

dduurriinngg  ccoommppuutteerr  uussee  bbyy  mmiinnoorr  ssttuuddeennttss..      

      

AAss  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss,,  tthhee  BBooaarrdd  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmoonniittoorr  tthhee  uussee  ooff  tthhee  

ddiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerrss  aanndd  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss..  

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::      

CChhiillddrreenn’’ss  IInntteerrnneett  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt,,  PPuubb..  LL..  110066--555544,,  ccooddiiffiieedd  aatt  4477  UU..SS..CC..  §§  225544((hh))  

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§§§  5533aa--118822bb;;  5533aa--118833;;  5533aa--225500  

EElleeccttrroonniicc  CCoommmmuunniiccaattiioonn  PPrriivvaaccyy  AAcctt,,  1188  UU..SS..CC..  §§§§  22551100  tthhrroouugghh  22552200  

NNoo  CChhiilldd  LLeefftt  BBeehhiinndd  AAcctt  ooff  22000011,,  PPuubb..  LL..  110077--111100,,  ccooddiiffiieedd  aatt  2200  UU..SS..CC..  §§  66777777  

PPrrootteeccttiinngg  CChhiillddrreenn  iinn  tthhee  2211sstt  CCeennttuurryy  AAcctt,,  PPuubb..  LLaaww  111100--338855,,  ccooddiiffiieedd  aatt  4477  UU..SS..CC..  §§  

225544((hh))((55))((BB))((iiiiii))..    
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  RREEGGAARRDDIINNGG  SSTTUUDDEENNTT  UUSSEE  OOFF  

TTHHEE  DDIISSTTRRIICCTT''SS  CCOOMMPPUUTTEERR  SSYYSSTTEEMMSS  AANNDD  IINNTTEERRNNEETT  SSAAFFEETTYY  

  

  

IInnttrroodduuccttiioonn  

  

WWee  aarree  pplleeaasseedd  ttoo  ooffffeerr  ssttuuddeennttss  aacccceessss  ttoo  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  ccoommppuutteerrss  aanndd  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkkss,,  

iinncclluuddiinngg  aacccceessss  ttoo  eelleeccttrroonniicc  mmaaiill  ((ee--mmaaiill))  aanndd  tthhee  IInntteerrnneett,,  aass  wweellll  aass  eelleeccttrroonniicc  ddeevviicceess,,  ((aallll  ooff  

wwhhiicchh  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  ccoolllleeccttiivveellyy  aass  ""ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss""..))    AAcccceessss  ttoo  tthhee  sscchhooooll''ss  ccoommppuutteerr  

ssyysstteemmss  wwiillll  eennaabbllee  ssttuuddeennttss  ttoo  eexxpplloorree  lliibbrraarriieess,,  ddaattaabbaasseess,,  aanndd  bbuulllleettiinn  bbooaarrddss  wwhhiillee  

eexxcchhaannggiinngg  mmeessssaaggeess  wwiitthh  ootthheerrss..    SSuucchh  aacccceessss  iiss  pprroovviiddeedd  ssoolleellyy  ffoorr  eedduuccaattiioonn--rreellaatteedd  

ppuurrppoosseess..    UUssee  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  oonnllyy  ffoorr  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aacctt  iinn  aa  

ccoonnssiiddeerraattee  aanndd  rreessppoonnssiibbllee  mmaannnneerr  iinn  uussiinngg  ssuucchh  ssyysstteemmss..      

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  aanndd  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  vvaalluuee  ooff  ssuucchh  

ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aanndd  rreeccooggnniizzee  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  ttoo  ssuuppppoorrtt  oouurr  ccuurrrriiccuulluumm  bbyy  eexxppaannddiinngg  

rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ssttaaffff  aanndd  ssttuuddeenntt  uussee..    OOuurr  ggooaall  iinn  pprroovviiddiinngg  tthhiiss  sseerrvviiccee  iiss  ttoo  pprroommoottee  

eedduuccaattiioonnaall  eexxcceelllleennccee  bbyy  ffaacciilliittaattiinngg  rreessoouurrccee  sshhaarriinngg,,  iinnnnoovvaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn..      

  

TThheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aarree  eexxppeennssiivvee  ttoo  ppuurrcchhaassee,,  iinnssttaallll  aanndd  mmaaiinnttaaiinn..    AAss  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  

tthhee  ddiissttrriicctt  tthheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  mmuusstt  bbee  ccaarreeffuullllyy  hhaannddlleedd  aanndd  tthheeiirr  iinntteeggrriittyy  pprreesseerrvveedd  ffoorr  

tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aallll..    TThheerreeffoorree,,  aacccceessss  ttoo  tthhee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  iiss  aa  pprriivviilleeggee,,  aanndd  nnoott  aa  rriigghhtt..    

SSttuuddeennttss  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aaddhheerree  ttoo  aa  sseett  ooff  ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess,,  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  ddeettaaiill  

bbeellooww..    VViioollaattiioonnss  mmaayy  lleeaadd  ttoo  wwiitthhddrraawwaall  ooff  tthhee  aacccceessss  pprriivviilleeggee  aanndd//oorr  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ssttuuddeenntt  ddiisscciipplliinnee  ppoolliiccyy..    

  

  

DDeeffiinniittiioonnss  

  

OObbsscceennee  ––  mmeeaannss  aannyy  mmaatteerriiaall  oorr  ppeerrffoorrmmaannccee  iiff,,  aa))  ttaakkeenn  aass  aa  wwhhoollee,,  iitt  pprreeddoommiinnaannttllyy  

aappppeeaallss  ttoo  tthhee  pprruurriieenntt  iinntteerreesstt,,  bb))  iitt  ddeeppiiccttss  oorr  ddeessccrriibbeess  iinn  aa  ppaatteennttllyy  ooffffeennssiivvee  wwaayy  aa  

pprroohhiibbiitteedd  sseexx  aacctt  aanndd  cc))  ttaakkeenn  aass  aa  wwhhoollee,,  ddooeess  nnoott  hhaavvee  sseerriioouuss  lliitteerraarryy,,  aarrttiissttiicc,,  ppoolliittiiccaall  oorr  

sscciieennttiiffiicc  vvaalluuee..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  ""pprroohhiibbiitteedd  sseexx  aacctt""  mmeeaannss  eerroottiicc  ffoonnddlliinngg,,  

nnuuddee  ppeerrffoorrmmaannccee,,  sseexxuuaall  eexxcciitteemmeenntt,,  ssaaddoo--mmaassoocchhiissttiicc  aabbuussee,,  mmaassttuurrbbaattiioonn  oorr  sseexxuuaall  

iinntteerrccoouurrssee..      

  

CChhiilldd  ppoorrnnooggrraapphhyy  ––mmeeaannss  aannyy  vviissuuaall  ddeeppiiccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  pphhoottooggrraapphh,,  ffiillmm,,  vviiddeeoo,,  ppiiccttuurree,,  

ccaarrttoooonn,,  oorr  ccoommppuutteerr  oorr  ccoommppuutteerr--ggeenneerraatteedd  iimmaaggee  oorr  ppiiccttuurree,,  wwhheetthheerr  mmaaddee  oorr  pprroodduucceedd  bbyy  

eelleeccttrroonniicc,,  mmeecchhaanniiccaall,,  oorr  ootthheerr  mmeeaannss,,  ooff  sseexxuuaallllyy  eexxpplliicciitt  ccoonndduucctt,,  wwhheerree  --  

  
(a)  the production of such visual depiction involves the use of a minor engaging in 

sexually explicit conduct; 

((bb))    ssuucchh  vviissuuaall  ddeeppiiccttiioonn  iiss,,  oorr  aappppeeaarrss  ttoo  bbee,,  ooff  aa  mmiinnoorr  eennggaaggiinngg  iinn  sseexxuuaallllyy  eexxpplliicciitt  

ccoonndduucctt;;  

((cc))    ssuucchh  vviissuuaall  ddeeppiiccttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd,,  aaddaapptteedd,,  oorr  mmooddiiffiieedd  ttoo  aappppeeaarr  tthhaatt  aann  

iiddeennttiiffiiaabbllee  mmiinnoorr  iiss  eennggaaggiinngg  iinn  sseexxuuaallllyy  eexxpplliicciitt  ccoonndduucctt..  

  

HHaarrmmffuull  ttoo  mmiinnoorrss  ––  aannyy  ppiiccttuurree,,  iimmaaggee,,  ggrraapphhiicc  iimmaaggee  ffiillee,,  oorr  ootthheerr  vviissuuaall  ddeeppiiccttiioonn  tthhaatt::  
(a)  taken as a whole and with respect to minors, appeals to a prurient   
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 interest in nudity, sex, or excretion; 
(b) depicts, describes or represents, in a patently offensive way with respect 

to what is suitable for minors, an actual or simulated sexual act or sexual 
contact, actual or simulated normal or perverted sexual acts, or a lewd 
exhibition of the genitals; and 

 (c) taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific   
   value as to minors. 

  

MMoonniittoorriinngg    

  

SSttuuddeennttss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ggoooodd  bbeehhaavviioorr  oonn  sscchhooooll  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  jjuusstt  aass  tthheeyy  aarree  iinn  aa  

ccllaassssrroooomm  oorr  aa  sscchhooooll  hhaallllwwaayy..    CCoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  tthhee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aarree  oofftteenn  ppuubblliicc  iinn  

nnaattuurree  aanndd  ggeenneerraall  sscchhooooll  rruulleess  ffoorr  bbeehhaavviioorr  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  aappppllyy..    IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  

uusseerrss  wwiillll  ccoommppllyy  wwiitthh  ddiissttrriicctt  ssttaannddaarrddss  aanndd  wwiillll  aacctt  iinn  aa  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  lleeggaall  mmaannnneerr,,  aatt  aallll  

ttiimmeess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ddiissttrriicctt  ssttaannddaarrddss,,  aass  wweellll  aass  wwiitthh  ssttaattee  aanndd  ffeeddeerraall  llaawwss..  

  

IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  ssttuuddeennttss  aanndd  ppaarreennttss  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  tthhee  ddiissttrriicctt,,  aass  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  

ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss,,  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  rreevviieeww  tthhee  uussee  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerr  

ssyysstteemmss..    TThhee  ddiissttrriicctt  iinntteennddss  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  rreevviieeww  iinn  aa  lliimmiitteedd  ffaasshhiioonn,,  bbuutt  wwiillll  ddoo  ssoo  aass  

nneeeeddeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  ssyysstteemmss  aarree  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  ddiissttrriicctt--rreellaatteedd  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess..      

  

AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg  pprroocceessss,,  tthhee  ddiissttrriicctt  wwiillll  rreettaaiinn  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  bbyyppaassss  

aannyy  iinnddiivviidduuaall  ppaasssswwoorrdd  ooff  aa  ssttuuddeenntt  oorr  ootthheerr  uusseerr..    TThhee  ssyysstteemm''ss  sseeccuurriittyy  aassppeeccttss,,  ssuucchh  aass  

ppeerrssoonnaall  ppaasssswwoorrddss  aanndd  tthhee  mmeessssaaggee  ddeelleettee  ffuunnccttiioonn  ffoorr  ee--mmaaiill,,  ccaann  bbee  bbyyppaasssseedd  ffoorr  tthheessee  

ppuurrppoosseess..    TThhee  ddiissttrriicctt''ss  aabbiilliittyy  ttoo  mmoonniittoorr  aanndd  rreevviieeww  iiss  nnoott  rreessttrriicctteedd  oorr  nneeuuttrraalliizzeedd  bbyy  tthheessee  

ddeevviicceess..    TThhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  rreevviieewwiinngg  pprroocceessss  aallssoo  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo;;  oovveerrssiigghhtt  ooff  

IInntteerrnneett  ssiittee  aacccceessss,,  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreevviieeww  eemmaaiillss  sseenntt  aanndd  rreecceeiivveedd,,  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ttrraacckk  ssttuuddeennttss’’  

aacccceessss  ttoo  bbllooggss,,  eelleeccttrroonniicc  bbuulllleettiinn  bbooaarrddss  aanndd  cchhaatt  rroooommss,,  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreevviieeww  aa  ssttuuddeenntt’’ss  

ddooccuummeenntt  ddoowwnnllooaaddiinngg  aanndd  pprriinnttiinngg..  

  

TThheerreeffoorree,,  aallll  uusseerrss  mmuusstt  bbee  aawwaarree  tthhaatt  tthheeyy  sshhoouulldd  nnoott  hhaavvee  aannyy  eexxppeeccttaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnaall  

pprriivvaaccyy  iinn  tthhee  uussee  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss..  

 

SSttuuddeenntt  CCoonndduucctt  

  

SSttuuddeennttss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  uussee  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  ffoorr  lleeggiittiimmaattee  eedduuccaattiioonnaall  

ppuurrppoosseess..    PPeerrssoonnaall  uussee  ooff  ddiissttrriicctt  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  iiss  eexxpprreessssllyy  pprroohhiibbiitteedd..    CCoonndduucctt  wwhhiicchh  

ccoonnssttiittuutteess  iinnaapppprroopprriiaattee  uussee  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::      

  

  SSeennddiinngg  aannyy  ffoorrmm  ooff  hhaarraassssiinngg,,  tthhrreeaatteenniinngg,,  oorr  iinnttiimmiiddaattiinngg  mmeessssaaggee,,  aatt  aannyy  

ttiimmee,,  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn  ((ssuucchh  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  mmaayy  aallssoo  bbee  aa  ccrriimmee));;  

  

  GGaaiinniinngg  oorr  sseeeekkiinngg  ttoo  ggaaiinn  uunnaauutthhoorriizzeedd  aacccceessss  ttoo  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss;;    

  

  DDaammaaggiinngg  ccoommppuutteerrss,,  ccoommppuutteerr  ffiilleess,,  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  oorr  ccoommppuutteerr  

nneettwwoorrkkss;;  

  

  DDoowwnnllooaaddiinngg  oorr  mmooddiiffyyiinngg  ccoommppuutteerr  ssooffttwwaarree  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  

ddiissttrriicctt''ss  lliicceennssuurree  aaggrreeeemmeenntt((ss))  aanndd//oorr  wwiitthhoouutt  aauutthhoorriizzaattiioonn  ffrroomm  aa  tteeaacchheerr  

oorr  aaddmmiinniissttrraattoorr;;    
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  UUssiinngg  aannootthheerr  ppeerrssoonn''ss  ppaasssswwoorrdd  uunnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess;;    

  

  TTrreessppaassssiinngg  iinn  oorr  ttaammppeerriinngg  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn''ss  ffoollddeerrss,,  wwoorrkk  oorr  ffiilleess;;  

  

  SSeennddiinngg  aannyy  mmeessssaaggee  tthhaatt  bbrreeaacchheess  tthhee  ddiissttrriicctt''ss  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  

rreeqquuiirreemmeennttss,,  oorr  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  ssttuuddeennttss;;  

  

  SSeennddiinngg  aannyy  ccooppyyrriigghhtteedd  mmaatteerriiaall  oovveerr  tthhee  ssyysstteemm;;  

  

  UUssiinngg  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  ffoorr  aannyy  ppeerrssoonnaall  ppuurrppoossee,,  oorr  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  

iinntteerrffeerreess  wwiitthh  tthhee  ddiissttrriicctt’’ss  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss;;  

  

  AAcccceessssiinngg  oorr  aatttteemmppttiinngg  ttoo  aacccceessss  aannyy  mmaatteerriiaall  tthhaatt  iiss  oobbsscceennee,,  ccoonnttaaiinnss  

cchhiilldd  ppoorrnnooggrraapphhyy,,  oorr  iiss  hhaarrmmffuull  ttoo  mmiinnoorrss,,  aass  ddeeffiinneedd  aabboovvee;;  

  

  TTrraannssmmiittttiinngg  oorr  rreecceeiivviinngg  ee--mmaaiill  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  oorr  aacccceessssiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  

tthhee  IInntteerrnneett  ffoorr  nnoonn--eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess;;  

  

  CCyybbeerrbbuullllyyiinngg;;  

  

  AAcccceessssiinngg  oorr  aatttteemmppttiinngg  ttoo  aacccceessss  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  ssiitteess  ((ee..gg..  FFaacceebbooookk,,  

TTwwiitttteerr,,  MMyySSppaaccee,,  eettcc..))  wwiitthhoouutt  aa  lleeggiittiimmaattee  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoossee..  

  

IInn  aaddddiittiioonn,,  aass  nnootteedd  aabboovvee,,  iiff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  bbeehhaavviioorr  oorr  aaccttiivviittyy  iiss  ggeenneerraallllyy  pprroohhiibbiitteedd  bbyy  llaaww,,  bbyy  

BBooaarrdd  ppoolliiccyy  oorr  bbyy  sscchhooooll  rruulleess  oorr  rreegguullaattiioonnss,,  uussee  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  

ooff  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ssuucchh  bbeehhaavviioorr  oorr  aaccttiivviittyy  iiss  aallssoo  pprroohhiibbiitteedd..      

  

MMiissuussee  ooff  tthhee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss,,  oorr  vviioollaattiioonnss  ooff  tthheessee  ppoolliicciieess  aanndd  rreegguullaattiioonnss,,  mmaayy  rreessuulltt  iinn  

lloossss  ooff  aacccceessss  ttoo  ssuucchh  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss  aass  wweellll  aass  ootthheerr  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn,,  iinncclluuddiinngg  

ssuussppeennssiioonn  aanndd//oorr  eexxppuullssiioonn,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssppeecciiffiicc  ccoonndduucctt..      

  

AAnnyyoonnee  wwhhoo  iiss  aawwaarree  ooff  pprroobblleemmss  wwiitthh,,  oorr  mmiissuussee  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss,,  oorr  hhaass  aa  

qquueessttiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  pprrooppeerr  uussee  ooff  tthheessee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemmss,,  sshhoouulldd  rreeppoorrtt  tthhiiss  ttoo  hhiiss  oorr  hheerr  

tteeaacchheerr  oorr  pprriinncciippaall  iimmmmeeddiiaatteellyy..    MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  uurrggee  aannyy  

ssttuuddeenntt  wwhhoo  rreecceeiivveess  aannyy  hhaarraassssiinngg,,  tthhrreeaatteenniinngg,,  iinnttiimmiiddaattiinngg  oorr  ootthheerr  iimmpprrooppeerr  mmeessssaaggee  

tthhrroouugghh  tthhee  ccoommppuutteerr  ssyysstteemm  ttoo  rreeppoorrtt  tthhiiss  iimmmmeeddiiaatteellyy..    IItt  iiss  tthhee  BBooaarrdd''ss  ppoolliiccyy  tthhaatt  nnoo  ssttuuddeenntt  

sshhoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ttoolleerraattee  ssuucchh  ttrreeaattmmeenntt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  sseennddeerr  ooff  tthhee  

mmeessssaaggee..    PPlleeaassee  rreeppoorrtt  tthheessee  eevveennttss!!      

  

IInntteerrnneett  SSaaffeettyy  

  

TThhee  AAddmmiinniissttrraattiioonn  wwiillll  ttaakkee  mmeeaassuurreess::    ttoo  aassssuurree  tthhee  ssaaffeettyy  aanndd  sseeccuurriittyy  ooff  ssttuuddeennttss  wwhheenn  

uussiinngg  ee--mmaaiill,,  cchhaatt  rroooommss,,  aanndd  ootthheerr  ffoorrmmss  ooff  ddiirreecctt  eelleeccttrroonniicc  ccoommmmuunniiccaattiioonnss;;  ttoo  pprroohhiibbiitt  

uunnaauutthhoorriizzeedd  aacccceessss,,  iinncclluuddiinngg  ““hhaacckkiinngg””  aanndd  ootthheerr  uunnllaawwffuull  aaccttiivviittiieess  bbyy  mmiinnoorrss  oonnlliinnee;;  ttoo  

pprroohhiibbiitt  uunnaauutthhoorriizzeedd  ddiisscclloossuurree,,  uussee,,  aanndd  ddiisssseemmiinnaattiioonn  ooff  ppeerrssoonnaallllyy  iiddeennttiiffiiaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  

rreeggaarrddiinngg  ssttuuddeennttss;;  ttoo  eedduuccaattee  mmiinnoorr  ssttuuddeennttss  aabboouutt  aapppprroopprriiaattee  oonnlliinnee  bbeehhaavviioorr,,  iinncclluuddiinngg  

iinntteerraaccttiinngg  wwiitthh  ootthheerr  iinnddiivviidduuaallss  oonn  ssoocciiaall  nneettwwoorrkkiinngg  wweebbssiitteess  aanndd  iinn  cchhaatt  rroooommss  aanndd  ccyybbeerr--

bbuullllyyiinngg  aawwaarreenneessss  aanndd  rreessppoonnssee;;  aanndd  ttoo  rreessttrriicctt  ssttuuddeennttss’’  aacccceessss  ttoo  oonnlliinnee  mmaatteerriiaallss  hhaarrmmffuull  ttoo  

mmiinnoorrss,,  iinncclluuddiinngg  oobbsscceennee  mmaatteerriiaallss  aanndd  cchhiilldd  ppoorrnnooggrraapphhyy..      
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LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::    

  

CChhiillddrreenn’’ss  IInntteerrnneett  PPrrootteeccttiioonn  AAcctt,,  PPuubb..  LLaaww  110066--555544,,  ccooddiiffiieedd  aatt  4477  UU..SS..CC..  §§  225544((hh))  

EElleeccttrroonniicc  CCoommmmuunniiccaattiioonn  PPrriivvaaccyy  AAcctt,,  1188  UU..SS..CC..  §§§§  22551100  tthhrroouugghh  22552200  

NNoo  CChhiilldd  LLeefftt  BBeehhiinndd  AAcctt  ooff  22000011,,  PPuubb..  LL..  110077--111100,,  ccooddiiffiieedd  aatt  2200  UU..SS..CC..  §§  66777777  

PPrrootteeccttiinngg  CChhiillddrreenn  iinn  tthhee  2211sstt  CCeennttuurryy  AAcctt,,  PPuubb..  LLaaww  111100--338855,,  ccooddiiffiieedd  aatt  4477  UU..SS..CC..  §§  

225544((hh))((55))((BB))((iiiiii))    

1188  UU..SS..CC..  §§  22225566  ((ddeeffiinniittiioonn  ooff  cchhiilldd  ppoorrnnooggrraapphhyy))    

MMiilllleerr  vv..  CCaalliiffoorrnniiaa,,  441133  UU..SS..  1155  ((11997733))  ((ddeeffiinniittiioonn  ooff  oobbsscceennee))    

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§§§  5533aa--118822bb;;  5533aa--118833;;  5533aa--225500  ((ccoommppuutteerr--rreellaatteedd  ooffffeennsseess))    

CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  5533aa--119933  ((ddeeffiinniittiioonn  ooff  oobbsscceennee))    

  

  

  

  

  

  

  

  


