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Бланк Видачі Комп’ютера Учням Mukilteo  

 

Ім’я учня: ________________________   ID учня: ________________________ Клас: _______ 

Школа учня: _______________________ 

Баркод/Номер Сервісного Кода або ідентифікаційний номер: ________________________ 

Знову ознайомтесь з Правилами та Процедурами Ради шкільного округу Mukilteo –Технічні 
ресурси 2314 та 2314P, щоб дізнатися подробиці відносно шкільної техніки.   

Договір Учня та Батьків/Опікунів: 

1. Кожного дня учень буде приносити в школу свій повністю заряджений та готовий для 
використання комп’ютер.  

2. Учень не буде залишати  свого комп’ютера без догляду в школі або в іншому 
громадському місці.  

3. Учень та батьки/опікуни не будуть здирати наклейку з баркодом округа або позначати 
комп’ютер за допомогою маркера, наклейки, подряпин або гравірування та таким іншим.  

4. Учень та батьки/опікуни не будуть намагатися додати, видалити, змінити або 
відремонтувати будь-які запчастини, додатки, фільтри, моніторинг та/або операційну 
систему будь-яким засобом.  

5. Учні не будуть використовувати комп’ютер та попросять допомоги в школі, якщо у них 
виникнуть проблеми або питання.   

6. Ми розуміємо, що привілея використання комп’ютера може бути зупинена через 
недостойну поведінку, пошкодження, недбале відношення та/або втрату. Якщо були 
порушені федеральні, місцеві закони, або закони штату – будуть сповіщенні правоохоронні 
органи.   

7. Ми розуміємо, що в разі крадіжки або втрати комп’ютера, шкільна адміністрація повинна 
бути сповіщена протягом 24 годин або наступного шкільного дня. У разі крадіжки або 
втрати комп’ютера буде зроблена заява в місцеву поліцію, та копію заяви буде надано до 
школи.     

8. Ми розуміємо, що комп’ютер буде повернено до школи/округу, з першого запиту.  
9. Якщо комп’ютер не буде повернено - будуть сповіщенні правоохоронні органи для 

вилучення комп’ютера.  
10. Ми розуміємо, що ми несемо фінансову відповідальність за пошкодження або втрату 

комп’ютера та плата може бути стягнута з нас за будь-яке відсутнє або пошкоджене 
обладнання включаючи аксесуари (наприклад: зарядка, футляр або захисний чохол).  

 

Ім’я учня (Друкованими літерами) _______________________________________________ 

Підпис учня: ________________________________________________ Дата: _________ 

 

Ім’я Батьків/Опікунів(Друкованими літерами): __________________________________________ 

Підпис Батьків/Опікунів: ________________________________________ Дата: ____________ 

http://info.mukilteo.wednet.edu/board/Policy/Pol/2314.html
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