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 1:1اتفاقية مستخدم الكروم بوك

مدارس مقاطعة فاييت العامة

اتفاقية الطالب
كمستخدم أل داات مدارس مقاطعة فاييت العامة ناا دد دمت ققراة تعدد الكرام قا الخا قمدارس مقاطعة فاييت العامة في ذه اتاتاادية اناا ذداا ناافق
على اتامتثال قالمعايير المحدد في ذها التدعد سياسة الماطقة لالستخدام المققال ا دليل دااعد سلا الطالب الخا قمدارس مقاطعة فاييت العامة فيما
يتعلق قالقااعد الحاكمة تاستخدام نجدز الكرام قا في المدرسة افي المازل.

تاريخ

تاديع الطالب

اسم الطالب (كتاقة)

صف

اسم المعلم (كتاقة)

اتفاقية األهل أو ولي األمر
●
●
●

●
●

ناا نتادم قأاه يمكن للطالب نخه الكرام قا إلى المازل اقأاه يتاجب إعاد الكرام قا المشحان في اليام التالي للداام في المدرسة.
ناا نتادم قأااي مسؤال عن مرادقة اشاط طالي على اتااترات ااستخدام الجداز في المازل.
ً
ناا نتادم قأن ذها الكرام قا مصمم من نجل نغراض تعليمية فقط اقااة على هل فإن نفعال طالي من الممكن نن تكان سققا من نجل إلغاة
اإزالة مزايا استخدام الكرام قا الخاصة قدم.
ً
ناا نتادم قأااي ساف نتحمل المسؤالية المادية في حال تم إيجاد طالي متحمال لمسؤالية ضياع كرام قا نا شاحن نا نية نهية ُمتَعَ َمد  .الكلاة
التقديرية للكرام قا  200 :داتار كلاة الشاحن 30 :داتار
ن اا نتادم قأن الكرام قا ذي نجدز مملاكة من دقل الماطقة المدرسية اقأن جميع المحتايات المخزاة علي الكرام قا ذي عرضة للمراجعة
في نية ادت.

كاألهل أو ولي األمر لهذا الطالب ،فأنا قد قمت بقراءة والموافقة على المعايير المحددة ضمن اتفاقية المستخدم وتعهد الطالب للكروم بوك ،سياسة
االستخدام المقبول لمدارس مقاطعة فاييت العامة ،و دليل قواعد سلوك الطالب في مدارس مقاطعة فاييت العامة.

تاديع األذل/الي األمر

اسم األذل /الي األمر (كتاقة)

تاريخ

ردم ذاتف األذل /الي األمر

تم تحديثه في9/12/19 :

 1:1اتفاقية مستخدم الكروم بوك

مدارس مقاطعة فاييت العامة

تسعد مدارس مقاطعة فاييت العامة قتافير استخدام الكرام قا في المازل للطالب كجدد من نجل زياد تعاان خلق التاكير الماطقي االتااصل الخا
قالطالب .استخدام ذه األجدز ذي محظية تأتي مع مسؤالية .يتاجب على الطالب ايل نهن األذل/الي األمر ايتاجب عليدم تاديع اإعاد ذها التعدد إلى
المعلم/عضا الكادر المعيّن دقل نن تتاح لدم إمكااية استعار األدا .
إساة اتاستخدام نا األهية المتعمد نا المتدار ألية من نداات المدرسة تعتقر كااتدا دليل دااعد من الدرجة الثالثة ( نهية الممتلكات االتخريب العمد
 .)24- 19 .قاإلضافة غلى
للممتلكات; األهى الجاائي) االهي يحمل إمكااية نن ياجم عاه عاادب خارج الماطقة المدرسية ( دليل دااعد سلا الطالب
هل يمكن نن يتم تحميل المسؤالية المادية للطالب/األذل/الي األمر في حال تم ضياع نا ضرر األدا  .في حال تمت سردة ندا تمت استعارتدا إلى خارج
المدرسة من دقل طالب يتحمل الطالب/األذل/الي األمر مسؤالية اإلعالم المقاشر قهل إلى ماسق تكاالاجيا الطالب /مدرب التعلّم الردمي في المدرسة كي
يمكن له نا لدا التااصل مع دسم شرطة مدارس مقاطعة فاييت العامة.

االستخدام المقبول
يقع استخدام الطالب للكرام قا تحت دليل دااعد سلا الطالب الخا قمدارس مقاطعة فاييت العامة .ما تزال تتم مطالقة الطالب قامتال اسخة
مادعة من سياسة اتاستخدام المققال في مدارس مقاطعة فاييت العامة ضمن السجالت مع المدرسة افق اتاادية المستخدم ذه .

تعهد الطالب للكروم البوك
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.11

ساف ندام قجلب الكرام قا الخا قي المشحان قشكل كامل إلى المدرسة كل يام ندام قالداام فيه.
ناا نتحمل مسؤالية العااية ب مرادقة احماية الكرام قا الخا قي في جميع األادات.
ساف ندام قاستكمال نية تاجيه تعليمي للمااطاة الردمية االتدرب عليدا يامياً.
ناا نتادم قأن الكرام قا ذا لالستخدام التعليمي فقط .إاه ليس لعقة.
ساف ندام قالمحافظة على الكرام قا الخا قي قعيداً عن األكل االمشراقات.
ساف ندام قتقرير ضياع سردة ا/نا ّ
تعطل الكرام قا فاراً.
لن ندام قمشاركة معلامات حساب الطالب الخاصة قي مع ني فرد آخر.
لن ندام قتغيير مظدر الكرام قا الخا قي قأية رسامات نا لصادات .ساف ندام قالحااظ على قطادات عالمات األصال اني قطادات قار كاد على الكرام
قا .
ناا نتادم قأن الكرام قا عرضة للتاتيش في نية ادت قدان إشعار اقأاه يققى ملكية مدارس مقاطعة فاييت العامة.
ساف ندام قاتقاع السياسات المحدد في سياسة اتاستخد ام المققال ا دليل دااعد سلا الطالب لمدارس مقاطعة فاييت العامة في جميع األادات.
ناا ناافق على إعاد الكرام قا اشريط الشاحن في اداية الساة الدراسية نا عادما يتم إاداة تسجيل داامي في مدرسة /قراامج
______________________________________ .

 .12لن ندام قأية تسجيالت فيديا نا تسجيالت صاتية إتا إها كان هل جزةاً من ااجب.
 .13ناا نتادم قأاه في حال ااتداكي ألي من القااعد المهكار نعال نا دمت قأداة نية نفعال تكاالاجية نخرى فإاه من الممكن لي نن نكان عرضة إلى خيارات إدار
السلا ( ص  )57-41 .المحدد في دليل دااعد سلا الطالب لمدارس مقاطعة فاييت العامة.
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