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خلق، التفكیر النقدي،بوك في المنزل على الطالب كجھد من أجل زیادة تعاون،َتسَعد مدارس مقاطعة فاییت العامة بعرض استخدام الكروم
األھل/ولي األمر كماتأتي مع مسؤولیة.  یتوجب على الطالب الحصول على أذنحظوةوالتواصل الخاص بالطالب.  استخدام ھذه األجھزة ھي
الكادر المعّین قبل أن تتاح لھم إمكانیة استعارة األداة.یتوجب علیھم توقیع وإعادة ھذا التعّھد إلى المعلم/عضو

السلوك من الدرجة الثالثة ( أذیةعن التھور ألیة من أدوات المدرسة انتھاك دلیل قواعدتعتبر إساءة االستخدام أو األذیة المتعمدین أو الناجمین
دلیل قواعد سلوكالتربیة المدرسیة (والذي یحمل إمكانیة أن ینجم عنھ عواقب خارج نطاق منطقة; األذى الجنائي)للممتلكاتالممتلكات والتخریب العمد

ضرر األداة.  في حال تمت سرقة أداة تمتالمادیة للطالب/األھل/ولي األمر في حال تم ضیاع أوباإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یتم تحمیل المسؤولیة).الطالب
تقدیم بالغ الشرطة.مسؤولیة إعالم المدرسة المباشر بذلك إلى باإلضافة إلىاستعارتھا من قبل طالب، یتحمل الطالب/األھل/ولي األمر

االستخدام المقبول
الخاص بمدارس مقاطعة فاییت العامة. تستمر اتفاقیةالطالبدلیل قواعد سلوكیقع استخدام الطالب للكروم بوك تحت

ضمنسیاسة االستخدام المقبول في مدارس مقاطعة فاییت العامةالمستخدمة ھذه بإالزام الطالب بامتالك نسخة موّقعة من
السجالت مع المدرسة.

تعھد الكروم البوك للطالب

إلى المدرسة في كل یوم أقوم بالدوام فیھ.سوف أقوم بجلب الكروم بوك الخاص بي المشحون بشكل كامل.1
بوك الخاص بي في جمیع األوقات.أنا أتحمل مسؤولیة العنایة ب، مراقبة، وحمایة الكروم.2
والتدرب علیھا یومیاً.سوف أقوم باستكمال أیة توجیھ تعلیمي للمواطنة الرقمیة.3
إنھ لیس لعبة.أنا أتفھم بأن الكروم بوك ھو لالستخدام التعلیمي فقط..4
عن األكل والمشروبات.سوف أقوم بالمحافظة على الكروم بوك الخاص بي بعیداً.5
بوك فوراً.سوف أقوم باإلبالغ عن ضیاع، سرقة، و/أو تعّطل الكروم.6
مع أي شخص.الخاصة بيحساب الطالبسوف لن أقوم بمشاركة معلومات.7
وأي بطاقاتبطاقات عالمات األصولأو لصاقات. سوف أقوم بالحفاظ علىسوف لن أقوم بتغییر مظھر الكروم بوك الخاص بي بأیة رسومات.8

باركود على الكروم بوك.
إشعار وبأنھ یبقى ملكیة مدارس مقاطعة فاییت العامة.أنا أتفھم بأن الكروم بوك عرضة للتفتیش في أیة وقت بدون.9

العامة في جمیع األوقات.المقبول ودلیل قواعد سلوك الطالب لمدارس مقاطعة فاییتسوف أقوم باتباع السیاسات المحّددة في سیاسة االستخدام.10
السنة الدراسیة أو عندما یتم إنھاء تسجیل دوامي.أنا أوافق على إعادة الكروم بوك وشریط الشاحن في نھایة.11
إذا كان ذلك جزءاً من واجب مدرسي.سوف لن أقوم بتسجیل أي فیدیوھات أو تسجیالت صوتیة إال.12
فإنھ من الممكن لي أن أكونأعاله أو قیامي بأداء أیة أفعال أخرى متعلّقة بالتكنولوجیاأنا أتفھم بأنھ في حال انتھاكي ألي من القواعد المذكورة.13

.دلیل قواعد سلوك الطالب لمدارس مقاطعة فاییت العامةالمحّددة فيخیارات إدارة السلوكعرضة إلى
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اتفاقیة الطالب
أوافقھھناوأنااالتفاقیةھذهفيالعامةفاییتمقاطعةبمدارسالخاصبوكالكرومتعھدبقراءةقمتقدأناالعامة،فاییتمقاطعةمدارسألدواتكمستخدم

فاییتمقاطعةبمدارسالخاصالطالبسلوكقواعددلیلو،المدرسیةالتربیةلمنطقةالمقبولاالستخدامسیاسةالتعھد،ھذافيالمحددةبالمعاییراالمتثالعلى
الكروم بوك في المدرسة وفي المنزل.فیما یتعلق بالقواعد الحاكمة الستخدام أجھزةالعامة

اتفاقیة األھل أو ولي األمر

كامل في الیوموبأنھ یتوجب أن تتم إعادة الكروم بوك المشحون بشكلأنا أتفھم بأنھ یمكن للطالب أخذ الكروم بوك إلى المنزل،●
المدرسي التالي.

واستخدام الجھاز في المنزل.أنا أتفھم بأنني مسؤول عن مراقبة نشاط طفلي على االنترنت●
سبباً یقودفقط وبناء على ذلك فإن أفعال طفلي من الممكن أن تكونأنا أتفھم بأن ھذا الكروم بوك مصّمم من أجل أغراض تعلیمیة●

إلى إلغاء وإزالة حظوة استخدام الكروم بوك الخاصة بھم.
بوك أو الشاحن أو أیةفي حال تم إیجاد طفلي متحمالً لمسؤولیة ضیاع الكرومأنا أتفھم بأنھ من الممكن بأن أتحّمل المسؤولیة المادیة●

أویضیعبوككروملشاحنالتقدیریةالكلفة;دوالر200إلىتصلقدیتضرر:أویضیعبوكلكرومالتقدیریةالكلفةُمَتَعَمد.أذي
دوالر25یتضرر:

حظوة األخذ إلىقبل منطقة التربیة المدرسیة من الممكن أن ینجم عنھ خسارةأنا أتفھم بأن اإلھمال المتكرر لألجھزة المملوكة من●
من أجل االستخدام أثناء الیوم المدرسي فقط.المنزل.  في تلك الحالة، سوف یتم توفیر وإتاحة جھاز

الكروم بوك ھيالتربیة المدرسیة، وبأن جمیع المحتویات المخّزنة عليأنا أتفھم بأن الكروم بوك ھي أجھزة مملوكة من قبل منطقة●
عرضة للمراجعة في أیة وقت.

للكرومالطالبوتعھدالمستخدماتفاقیةضمنالمحددةالمعاییرعلىوالموافقةبقراءةقمتقدفإننيالطالب،لھذااألمروليأوكاألھل
.دلیل قواعد سلوك الطالب في مدارس مقاطعة فاییت العامةو،سیاسة االستخدام المقبول لمدارس مقاطعة فاییت العامةبوك،

______________________________
اسم الطالب (المكتوب بوضوح)

______________________________
اسم األھل/ ولي األمر (المكتوب بوضوح)

______________________________
لتاریخ

______________________________
توقیع األھل/ ولي األمر
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