
१:१ �ोमबकू  �योगकता�को स�झौता
आरईभी. ७/१२/२१

फेएट काउ�ट� पि�लक �कूलह� �व�याथ�को सहकाय� सहयोग, रचना�मकता, आलोचना�मक सोच, र सचंार व�ृ�धगन� �यासमा
�ोमबकूह� (Chromebooks) घरमा-�योगकोला�ग �व�याथ�ह�लाई �दानगन� पाउँदा खशुीछन।् यी उपकरणह�को �योग स�ुवधा
हो जनु िज�मेवार�कोसाथ आउँदछ। �व�याथ�ह�ले आमाबबुा/अ�भभावकको अनमु�त �ा�तगन� पद�छ र साइन-इन गनु�पन�छ र
उपकरण �ा�तगनु�अ�घ यस स�झौतालाई तो�कएको �श�क/कम�चार�लाई �फता� गनु�पन�छ।

जानीबझूी वा लापरवाहसगं द�ुपयोग वा कुन ै�व�यालय उपकरणको ��तलाई �लास III स�ंहताको (Class III Code) उ�लघंन
मा�न�छ (तो�फोड़�वारा स�प��को ��त;आपरा�धक बदमाशी (द�ुय�वहार) जनु िज�ला बा�हर प�रणामहुन स�ने स�भावना रहेकोछ
(�व�याथ� आचार स�ंहता)। थप �पमा, उपकरण हराएमा वा �बगारेमा �व�याथ�/आमाबबुा/अ�भभावक आ�थ�क�पले िज�मेवारहुन
स�छन।् य�द �व�याथ�लाई �दान ग�रएको उपकरणको चोर� भयोभने, �व�याथ�/आमाबबुा/अ�भभावकले त�ु�त �कूललाई
  सचूना�दने र प�ुलस �रपोट� पेशगन� िज�मेवार हु�छन।्

�वीकाय� �योग
�ोमबकूको �व�याथ��वारा �योग फेएट काउ�ट� साव�ज�नक �कूल �ब�याथ� (छा�) आचार स�ंहता अ�तग�त पद�छ। यो �योगकता�
स�झौता अझपै�न �व�याथ�को �कूलको फाईलमा  ह�ता�र ग�रएको एफसीपीएस (FCPS) �वीकाय� उपयोग नी�तहुन ुआव�यक
छ।

�व�याथ�को �ोमबकूकोला�ग सहम�त
१. म हरेक �दन �कूलमा  मेरो उपि�थतहँुदा मेरो पणू�-चाज� ग�रएको �ोमबकु मलेै �याउनेछु।
२. म मेरो �ोमबकूको सँध ैहेरचाह, �नगरानी र सरु�ाकोला�ग िज�मेवार छु।
३. म कुनपै�न आव�यक �डिजटल �शट�जन�शप �नद�शनलाई परूागन�छु र दै�नक अ�यास गन�छु।
४. म ब�ुदछु �क �ोमबकू श�ै�क �योगकोला�गमा� हो। यो खेलौना होईन।
५. म मेरो �ोमबकूलाई खानेकुरा र पेयपदाथ�बाट टाढा रा�छु।
६. म नो�सानी, चोर�, र/वा खराबीलाई त�ु�त �रपोट� गन�छु।
७. मलेै मेरो �व�याथ� खाताको (Student Account) जानकार� कससँैगप�न साझदेार�गन� छैन।
८. मलेै मेरो �ोमबकूको �पलाई �च� वा ि�टकर टाँसेर प�रवत�नगन� छैन। म �ोमबकूमा स�प�� (asset) �यागह� र कुनपै�न

बारकोड लेबलह�लाई रहन�दनेछु।
९. म ब�ुदछु �क �ोमबकू �बना कुन ैसचूनाको �नर��णको अधीनमा छ र फेएट काउ�ट� पि�लक �कूलह�को स�प�� रह�छ।
१०. म हरेक समय �वीकाय� �योग नी�त र एफसीपीएस �व�याथ� आचार स�ंहतामा उि�ल�खत नी�तह�को अनसुरण गन�छु।
११. म �कूल वष�को अ��यमा वा नामांकन (भना�) समा�तगदा� ��येक बखत �ोमबकू र चािज�ग कड� �फता�गन� सहमतछु।
१२. मलेै गहृकाय�को भाग होइन भने �भ�डयो वा अ�डयो रेकड�गन� छैन।
१३. म ब�ुदछु�क य�द मलेैमा�थ उि�ल�खत कुनपै�न काननूको उ�ल�घन गरे वा कुन ैअ�य ��व�ध स�बि�ध काय�ह� गरेमा म

एफसीपीएस (FCPS) �व�याथ� आचार स�ंहतामा उि�ल�खत �यवहार �यव�थापन �वक�पह�को अधीनमा हुनस�छ।

�व�याथ�को स�झौता
फेएट काउ�ट� पि�लक �कूलको उपकरणको �योगकता�को �पमा, मलेै यस स�झौतामा एफसीपीएस (FCPS)
�ोमबकूको स�झौतालाई पढेको छु र यस�ैवारा स�झौतामा उि�ल�खत �दशा�नद�शह�, िज�लाको �वीकाय� �योगनी�त,
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र एफसीपीएसको �व�याथ� आचार सं�हताको �नयमह�को स�ब�धलाई �कूलमा र घरमा �ोमबकू  य��ह�को
उपयोगकोगन� �नयमह�को पालनागन� म�जरुगछु�।

आमाबबुा वा अ�भभावकको स�झौता
● म ब�ुदछु �क �व�याथ�ह�ले �ोमबकूह�लाई घरमा लजैान स�छन,् र पणू� चाज� ग�रएको �ोमबकू अक� �कूल �दनमा

�फता� हुनेछ।
● म ब�ुदछु म मेरो ब�चाको अनलाइन ग�त�व�ध र घरमा �योगहुने उपकरणको �नगरानीकोला�ग िज�मेदारछु।
● म ब�ुदछु �क यो �ोमबकू श�ै�क उ�दे�यकोला�ग रचनाग�रएको हो र �यसलेै मेरो ब�चाको काय�ह� उसको/उनको

�ोमबकू स�ुवधाह�लाई हटाउने कारणहुन स�छ।
● मलेै बझु� �क मलेै मेरो ब�चाले हराएको �ोमबकू वा चाज�र वा कुन ैजानाजानी ��तकोला�ग िज�मेवार ठा�नपुछ� भने �व�ीय

िज�मेवार� मा�न पन�स�छ। हराएको वा �ब��एको �ोमबकूको अनमुा�नत लागत $२००.००स�म; हराएको वा �ब��एको
�ोमबकू चाज�रको अनमुा�नत लागत: $२५.००

● म ब�ुदछु �क िज�लाको-�वा�म�वभएको उपकरणको बार�बार लापरवाह�ले घर-लाने स�ुवधाह�लाई गमुाउनेछ। �यो
अव�थामा, एक उपकरण �कूल �दनको समयमामा� �योगकोला�ग उपल�ध हुनेछ।

● म ब�ुदछु �क �ोमबकूह� िज�लाको-�वा�म�वभएको उपकरण हो, र �ोमबकूमा भ�डा�रत (स�ं�हत) सब ैसाम�ी कुनपै�न
समयमा समी�ाको �वषय हो।

यस �व�याथ�को आमाबबुा वा अ�भभावकको �पमा, मलेै �योगकता�को स�झौता र �व�याथ� �ोमबकूको स�झौता, एफसीपीएस
(FCPS) �वीकाय� उपयोगको नी�त, र एफसीपीएस �व�याथ� आचार स�ंहतामा उि�ल�खत �दशा�नद�शह� पढेको छु र सहमत
गद�छु।

______________________________
�व�याथ�को नाम (छा�पएको)

______________________________
आमाबबुाको/अ�भभावकको नाम (छा�पएको)

______________________________
�म�त

______________________________
आमाबबुाको/अ�भभावकको  ह�ता�र
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