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اتفاقية مستخدم الجهاز
العام الدراسي 2017-2016
الغرض :من أجل تدعيم النهج التعليمي المخصص ،تقوم مدارس مقاطعة فولتون بتوفير أجهزة لطالب المدارس المتوسطة والثانوية .وهذا الجهاز،
شأنه شأن الكتاب المدرسي ،هو أحد موارد دعم التعلم.
يتعين على الطالب الذين يملكون جها ًزا اتباع المبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة ،باإلضافة إلى جميع السياسات واإلجراءات المتبعة داخل
المدرسة والفصل الدراسي والمقاطعة التي تتبع إليها المدرسة ،والمتعلقة بالسلوك واستخدام التكنولوجيا.
جهة االتصال :إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف ،فيرجى االتصال بإدارة مدرستك.
تسلّم الجهاز :يجب على اآلباء والطالب التوقيع على هذه االتفاقية وإعادتها قبل تسليمهم الجهاز .كما يجب على الطالب إكمال منهج المواطنة الرقمي
والذي تشترطه المدرسة.
إعادة الجهاز  :سوف تتم إعادة األجهزة إلى المدرسة في نهاية العام الدراسي ،ما لم تعلن المدرسة خالف ذلك .ال يجوز نقل استخدام األجهزة التي
توفرها مدارس مقاطعة فولتون إلى أي شخص آخر ،وينتهي هذا االستخدام بمجرد أن ينتهي التحاق الطالب بالمدرسة التي تسلم منها الجهاز.
يجب على الطالب الذين ينتقلون من المدرسة أو يتركونها ،أو يتم فصلهم أو إنهاء قيدهم منها ألي سبب من األسباب إعادة أجهزتهم منذ تاريخ االنقطاع/
إنهاء القيد .وسيكون الطالب الذي يفشل في إعادة الجهاز عرضة لدفع التكلفة الكاملة الستبدال الجهاز وأي ملحقات له ،وقد يتم تعليق إصدار بيان
الدرجات ،أو السجل الدراسي ،أو الشهادات ،أو بيان مستوى تقدم الطالب حتى يتم دفع التعويض.
التلف والضياع :إن جميع األجهزة التي تقوم المقاطعة بتوزيعها هي ملك لمنطقة مدارس مقاطعة فولتون .في حالة تلف الجهاز ،أو فقدانه ،أو سرقته
خالل الفترة التي صدر فيها للطالب ،سواء عن قصد أو بسبب اإلهمال ،فسوف يتحمل الطالب ووالداه/ولي أمره مسؤولية دفع الغرامات المحددة في هذه
الوثيقة.
االستخدام المسؤول للجهاز :يجب على جميع مستخدمي األجهزة الصادرة عن المقاطعة اتباع التعليمات المحددة في سياسة المقاطعة والمبادئ التوجيهية
التشغيلية  :IFBGAاالستخدام المسؤول لشبكة المنشأة ،وسياسة  :JDانضباط الطالب/مدونة قواعد سلوك الطالب ،وسياسة  :JSالغرامات والرسوم
والتكاليف المفروضة على الطالب .يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى إيقاع العواقب التأديبية المعمول بها على الطالب .يمكن االطالع على جميع
سياسات المنطقة في .www.fultonschools.org
أثناء الوجود خارج المدرسة ،يكون اآلباء/أولياء األمور هم وحدهم المسؤولين عن مراقبة استخدام الطالب للجهاز .قد ال يُبدي الطالب أي سلوكيات
غير الئقة ،أو قد يدخلون على مواد محظورة باستخدام الجهاز ،في أي وقت ،وفي أي مكان .والطالب الذين يستخدمون األجهزة في أنشطة غير الئقة،
سواء في داخل المدرسة أو خارجها سوف يخضعون إلى إجراءات تأديبية و/أو قانونية.
الخصوصية :ال يتمتع أي شيء يجري باستخدام األجهزة الصادرة عن المقاطعة بالخصوصية .ويجوز لموظفي المقاطعة ،في أية لحظة ،مصادرة أي
جهاز إلكتروني صادر عن المقاطعة والبحث في محتوياته .تم تزويد األجهزة بأنظمة  GPSلتحديد المواقع ،وفي حالة فقدان الجهاز أو سرقته ،فسيتم
تفعيل هذا النظام.

إن منطقة مدارس مقاطعة فولتون تدرك جميع جوانب قانون حماية خصوصية الطفل أثناء االتصال باإلنترنت () ،COPPAوقانون حماية األطفال
من اإلنترنت () ،CIPAوقانون الحقوق التعليمية للعائلة وضمان سرِّيتها (.)FERPA
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التطبيقات :أجرت مدارس مقاطعة فولتون بحثًا عن التطبيقات الرئيسية التي سوف يتم تثبيتها مسبقًا على كل جهاز .وعلى مدار العام ،قد يُضاف مزيد
من التطبيقات لدعم التعلم .وتقع مسؤولية شراء وتثبيت هذه التطبيقات على مدارس مقاطعة فولتون .وال يجوز ألي شخص سوى أحد مسؤولي المدرسة
المخولين إضافة تطبيقات على األجهزة الصادرة عن المقاطعة أو حذفها .ويحظر أيضًا "كسر حماية" األجهزة أو اختراقها.
المشاركة :في حالة عدم التوقيع على هذا النموذج وإعادته ،فلن تصدر المقاطعة جها ًزا للطالب .إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف حول استخدام الطالب
للجهاز ،أو كنت ترغب في إرسال الجهاز من البيت ،فيرجى التحدث إلى المدرسة بشأن طريقة ضمان مشاركة الطالب الكاملة في عملية التعلم .في
حالة استخدام جهاز متوفر بالمنزل ،فيجب أن تتوفر فيه المواصفات الفنية نفسها لجهاز المدرسة.
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الغرامات المفروضة في حالة التلف أو الفقد ،أو السرقة
إذا فُقِد الجهاز ،أو سُرق ،أو تلف ،ألي سبب من األسباب ،خالل فترة صدوره للطالب ،سواء عن قصد أو بسبب اإلهمال ،فإن الطالب ووالديه/ولي أمره
هم المسؤولون عن دفع الغرامات التالية خالل العام الدراسي :2017-2016
غرامات Dell Latitude 3150
الفقد/السرقة
التلف
الملحقات  -الفقد أو التلف







في الواقعة األولى  100دوالر
في الواقعة الثانية وما يليها :تكلفة االستبدال الكاملة وقدرها  522دوالرًا*
في الواقعة األولى 100 :دوالر
في الواقعة الثانية وما يليها 250 :دوالرًا
الشاحن  40دوالرًا في كل مرة

*تكلفة االستبدال الكاملة لألجهزة تشمل الجهاز ،وجميع الملحقاته ،وتراخيص البرمجيات واإلعداد.
السرقة:
إذا سرق الجهاز خالل الفترة التي صدر فيها إلى الطالب ،فإن الطالب ووالده/ولي أمره مسؤولون عن عمل محضر بالشرطة وتقديمه إلى إدارة المدرسة.
عدم إعادة الجهاز أو ملحقاته عند ترك المدرسة:
سيكون الطالب الذي ال يعيد الجهاز أو أيًا من ملحقاته دون اإلبالغ عن وقوع حالة فقد أو سرقة مسؤوالً عن دفع تكاليف االستبدال الكاملة لألجزاء التي
لم يتم إرجاعها.
التأمين:
يمكن للوالدين اختيار شراء تأمين على الجهاز .فالعديد من شركات التأمين تطلب من األسر إرسال األجهزة بالبريد إلى الشركة مباشرة
إلصالحها/استبدالها .ال يجوز للوالدين سوى استخدام شركات التأمين التي لديها مراكز إصالح معتمدة من قبل الشركة المصنعة للجهاز ،وذلك لتجنب
إبطال الضمان الخاص بنا.
لقد أجرت مقاطعة فولتون استقصا ًء عن شركات التأمين الرائجة لدى األسر وتأكدت مما يلي اعتبارًا من يونيو :2016
 استخدام شركة  Worth Ave Groupمراكز إصالح معتمدة لجميع أجهزتنا؛ لذا ،فقد تصبح اختيارًا لألسر.
 استخدام شركة  Safewareمراكز إصالح معتمدة ألجهزة  ،iPadو ،Chromebookو Dell Latitudeفقط .يجب على اآلباء
عدم استخدام هذه الشركة مع أجهزة .Surface
الحظ أن شركات التأمين تغطي عادة حوادث سرقة األجهزة ،وليس فقدانها.
تم توفير هذه المعلومات للعلم فقط .كما ال تحبذ المقاطعة شركة تأمين معينة ،وينبغي على كل أسرة أن تتحقق بعناية من الخدمات التي تقدمها أية
شركة للتأمين ،ذلك ألن سياسة الشركة يمكن أن تتغير.
في حين يمكنك شراء تأمين لجهازك ،أو قد يغطي تأمين مالك المنازل الخاص بك الجهاز ،إال إن المقاطعة لن تكون مسؤولة عن التواصل بينك وبين
شركة التأمين التي تتعامل معها .وستظل أنت وحدك المسؤول عن دفع الغرامات إلى المقاطعة مباشرة.
صفحة التوقيع على تعهد الطالب
 .1سأعتني جيدًا بالجهاز الصادر من مدرستي.
 .aيجب إدخال األسالك والكابالت بعناية في الجهاز للحيلولة دون إتالفه.
 .bيجب عدم ترك األجهزة أبدًا في خزانة غير مقفلة ،أو سيارة غير مقفلة أو أية منطقة بال إشراف.
 .cأبلغ عن أية مشكالت في البرمجيات/األجهزة ل ُمعلمك في أقرب وقت ممكن.
 .dحافظ على الجهاز في بيئة محمية جيدًا ويمكن التحكم في درجة حرارتها ،عند عدم استعمال الجهاز.
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 .2لن أقوم أبدًا بإعارة جهازي الصادر من مدرستي للغير.
 .3سأحافظ على جهازي بعيدًا عن األطعمة والمشروبات ألنها قد تسبب إتالف الجهاز.
 .4لن أقوم بفك الجهاز ،أو كسر حمايته أو اختراق أي جزء منه أو من أي جهاز يصدر عن مدرستي ،كما لن أحاول إصالحه.
 .5سأحمي جهازي الصادر عن المدرسة فقط عن طريق حمله في حقيبته المقدمة معه.
 .6سأستخدم جهازي الصادر عن المدرسة بالشكل المناسب والذي يتوافق مع تعليمات المدرسة ،سواء كان داخل المدرسة أو في المنزل ،أو في أي
مكان آخر .وإذا استخدمت جهازي بطريقة غير مناسبة ،فيجوز للمدرسة معاقبتي.
 .7لن أضع أي أدوات زخرفية (مثل الملصقات ،والعالمات ،وما إلى ذلك) على الجهاز الصادر عن المدرسة .ولن أمحو ملصق الرقم المسلسل
الموضوع على أي جهاز تصدره المدرسة.
 .8إنني أفهم أن جهازي الصادر عن المدرسة عرضة للتفتيش في محتوياته في أي وقت دون سابق إنذار وأنه يظل ِمل ًكا لمدارس مقاطعة فولتون .كما
ال يتمتع أي شيء يجري على الجهاز بالخصوصية ،وأنه ليس لدي أي شيء خاص على الجهاز.
 .9لن أشارك كلمة (كلمات) المرور الخاصة بي مع أي شخص آخر بخالف المعلم أو أحد البالغين العاملين بمدرستي أو والديّ/ولي أمري.
 .10إنني أفهم أنه إذا تلف جهازي أو فُقد ،أو سُرق ،فسوف أضطر إلى دفع غرامة.

أوافق على القواعد المنصوص عليها في اتفاقية مستخدم الجهاز وتعهد الطالب.

اسم الطالب (مطبوعًا)__________________________________________________________________ :

توقيع الطالب______________________________________________ :

التاريخ____________________ :

صفحة إذن الوالدين وإخالء المسؤولية
بالتوقيع أدناه ،فأنت تشير إلى أنك قرأت المبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة وفهمتها ،وتوافق على إصدار جهاز للطالب .أنت تدرك أن الطالب
هو المسؤول عن تلف الجهاز ،أو فقده أو سرقته أثناء وجوده تحت رعايته/رعايتها ،وتوافق على دفع الغرامات الواردة في هذه الوثيقة.
غرامات Dell Latitude 3150
الفقد/السرقة
التلف
الملحقات  -الفقد أو التلف







في الواقعة األولى  100دوالر
في الواقعة الثانية وما يليها :تكلفة االستبدال الكاملة وقدرها  522دوالرًا*
في الواقعة األولى 100 :دوالر
في الواقعة الثانية وما يليها 250 :دوالرًا
الشاحن  40دوالرًا في كل مرة
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أنت تفهم وتوافق على أنه أثناء الوجود خارج المدرسة تكون أنت وحدك المسؤول عن مراقبة استخدام الطالب للجهاز والمحتوى الذي يمكن الوصول
إليه من خالل أية شبكة السلكية .وتدرك أيضًا أن الطالب سيخضعون إلجراءات تأديبية إذا كانوا يستخدمون الجهاز ألنشطة غير الئقة أو محظورة،
سواء داخل المدرسة أو خارجها.
أنت والطالب توافقان على أن المقاطعة ليست مسؤولة عن أي شيء يحدث لهذا الجهاز .أنت توافق على أن الطالب يستخدم هذا الجهاز على مسؤوليته/
مسؤوليتها الخاصة.
اسم الوالد/ولي األمر (مطبوعًا)____________________________________________________________ :
توقيع الوالد/ولي األمر___________________________________________ :

التاريخ_________________ :
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