
 لمدارس مكلتیو الطالب كومبیوتر فحص استمارة
 

 ـ المرحلة: ــــــــــــــــــــــــــــــ الطالب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھویة  اسم الطالب ـ
 

ــ الطالب:  مدرسة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ :رقم الباركود / رقم بطاقة الخدمة او رقم التعریف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

لمزید من   2314Pو  2314التكنولوجیا   صادرم -  مكلتیوارس مدل التعلیمیة منطقةالمراجعة سیاسة وإجراءات مجلس إدارة 
 المعلومات بشأن تكنولوجیا المدرسة. 

 
 

 اتفاقیة الطالب وولي االمر / الوصي
 سیحضر الطالب أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھم إلى المدرسة كل یوم مشحونة بالكامل وجاھزة لالستخدام. .1
أثناء وجودھم في المدرسة أو في مكان غیر آمنة في أي وقت بصورة لن یترك الطالب أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھم  .2

 . عام
لن یقوم الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء بإزالة ملصق الرمز الشریطي للمنطقة التعلیمیة أو وضع عالمة على   .3

 جھاز الكمبیوتر الخاص بھم بأي شكل من األشكال باستخدام العالمات والملصقات والخدوش والنقوش وما إلى ذلك. 
تطبیقات و / أو   أجھزة، أوإصالح أي  أو  ،تعدیلأو   ،إزالةأو   ،إضافةب وأولیاء األمور / األوصیاء لن یحاول الطال .4

 تصفیة و / أو مراقبة و / أو نظام تشغیل بأي شكل من األشكال.
سیتوقف الطالب عن استخدام أجھزة الكمبیوتر الخاصة بھم ویطلبون من مدرستھم المساعدة إذا كانت لدیھم مشكالت  .5

 أسئلة. أو 
نحن نتفھم أن امتیازات الكمبیوتر قد تُفقد بسبب السلوك غیر المناسب و / أو التلف و / أو اإلھمال و / أو الخسارة.   .6

 تطبیق القانون.سلطة سیتم إخطار  المحلیة،في حالة انتھاك القوانین الفیدرالیة و / أو الحكومیة و / أو 
أو في   ساعة،  24نحن نتفھم أنھ یجب إبالغ إدارة المدرسة بأجھزة كمبیوتر الطالب المسروقة أو المفقودة في غضون  .7

سیتم تقدیم تقریر من الشرطة المحلیة وتقدیمھ إلى   سرقتھ،الیوم الدراسي التالي. في حالة ضیاع جھاز كمبیوتر أو 
 المدرسة. 

 المدرسة / المنطقة التعلیمیة عند الطلب.  نحن نتفھم أنھ سیتم إعادة الكمبیوتر إلى .8
 فسیتم تقدیم تقریر إلى سلطات تطبیق القانون المحلیة السترداد الكمبیوتر. الكمبیوتر،إذا لم یتم إرجاع  .9

أو ضیاعھ وقد یتم فرض رسوم على أي معدات مفقودة  نحن نتفھم أننا سنتحمل المسؤولیة المالیة عن تلف الكمبیوتر .10
 والحقیبة الواقیة). ،لغالفوا الشاحن،مزود الطاقة /  المثال،أو تالفة بما في ذلك الملحقات (على سبیل 

 
 
 
 

ــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كتابة)(اسم الطالب   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــ  الطالب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقیع   التاریخ: ـــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــ  ــ اسم ولي امر الطالب او الوصي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 

ــ   الوصي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــتوقیع ولي أمر الطالب /   التاریخ : ــــــــــــــــــــــــــــ
 

 


