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 2020-2021 الدراسي للعام Digital Dreamers جهاز مستخدم اتفاقية
 

وحتى الثاني عشر  روضة األطفالصفوف للطالب ب Chromebookستخصص الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب جهاز 

مملوكة للدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب ويجب  Chromebook. وتبقى أجهزة 2020-2021لالستخدام خالل العام الدراسي 

 إرجاعها عند الخروج من الدائرة و/أو خالل عملية االستالم في نهاية العام.

 
يقة والتوقيع عليها واتباعها باإلضافة إلى جميع السياسات يجب على أولياء األمور والطالب قراءة التوجيهات داخل هذه الوث

 واإلجراءات الخاصة بالمدرسة والصف المدرسي والدائرة التعليمية والتي تتصل بالسلوك واستخدام التكنولوجيا.

 إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف، يرجى االتصال بإدارة مدرستك.  الشخص المسؤول:

 Chromebook اتفاق

 الجهازاستالم 

 يجب على أولياء األمور والطالب التوقيع على هذا االتفاق وإرجاعه قبل تسليم الجهاز.

 إرجاع الجهاز

سيتم إرجاع األجهزة إلى المدرسة في نهاية العام الدراسي.  ال يمكن نقل استخدام األجهزة التي توفرها الدائرة التعليمية 
 عندما ال يعد الطالب تابعًا للمدرسة الموفرة للجهاز. بمقاطعة ديكالب إلى أي أحد ويتوقف استخدامها

يجب على الطالب الذين ينقلون تسجيلهم بالمدرسة أو يسحبونها أو ينهونها أو يفصلون منها ألي سبب كان إرجاع أجهزتهم 
 في تاريخ االنسحاب/اإلنهاء.

 .دوالر 298,79الستبدال الجهاز أو أي من ملحقاته سيخضع الطالب الذي ال يقوم بإرجاع الجهاز إلى دفع التكلفة الكاملة 

 اإلتالف والفقد

وإذا تم إتالف الجهاز أو فُقد أو سرق أثناء حيازة الطالب للجهاز، سواًء كان ذلك عن قصد أو بسبب اإلهمال، فسيكون ولي 
 أمر/وصي الطالب مسؤوالً عن دفع الغرامات الموضحة في هذه الوثيقة.

 اإلهمال

دوالر، إذا أتلف  298,79بقيمة  Chromebookستحدد إدارة الدائرة اإلجراء المناسب والذي يشمل االستبدال الكامل لجهاز 

 الجهاز عدة مرات في نفس العام الدراسي.

 االستخدام المسؤول للجهاز

ائرة وتوجيهات التشغيل  يجب على جميع مستخدمي األجهزة المقدمة من الدائرة اتباع التوقعات الموضحة في سياسة الد

IFBGA ،االستخدام المسؤول لشبكات المؤسسات :JD ،و :  انضباط الطالب/مدونة سلوك الطالبJS  : غرامات ورسوم

سيؤدي عدم اتباع هذه التوقعات إلى تنفيذ إجراءات تأديبية على الطالب.  يمكن العثور على جميع سياسات وتكاليف الطالب. 

 .www.dekalbcountyschools.orgالدائرة على 

يعد أولياء األمور/األوصياء هم المسؤولين وحدهم عن مراقبة استخدام الطالب للجهاز خارج المدرسة.  ال يجوز للطالب 
وفي أي مكان.  سيخضع الطالب القيام بتصرفات غير مالئمة أو استخدام الجهاز للوصول إلى مواد محظورة في أي وقت 

 إلجراءات تأديبية و/أو قانونية إذا استخدموا الجهاز للقيام بأنشطة غير مالئمة سواًء داخل المدرسة أو خارجها.

 

http://www.dekalbcountyschools.org/
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 الخصوصية

.  تبقى األجهزة التي توفرها الدائرة مملوكة للدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب. وبالتالي، ال يعد أي شيء على الجهاز خاًصا
هذا يعني أنه يجوز لموظفي الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب في أي وقت مصادرة أي جهاز إلكتروني مقدم من الدائرة 

 .Chromebookوالبحث في محتوياته.  وفي حالة فقد الجهاز أو سرقته، سيتم إلغاء تنشيط جهاز 

(، COPPAقانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت ) تأخذ الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب في االعتبار جميع جوانب

 (.FERPA(، وقانون الحقوق التعليمية األسرية والخصوصية )CIPAوقانون حماية األطفال على اإلنترنت )

ال تراقب الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب شبكات الطالب المنزلية أو أجهزتهم أو اتصالهم باإلنترنت.  تراقب الدائرة استخدام 
األجهزة التي تصدرها. وباإلضافة إلى ذلك، تتتبع الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب موقع األجهزة التي تصدرها الدائرة في 

 از. حالة فقد أو سرقة الجه

 التطبيقات

لقد قامت الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب بالبحث عن تطبيقات أساسية سيتم تثبيتها مسبقًا على كل جهاز. وسيتم إضافة 
 تطبيقات أخرى طوال العام لدعم عملية التعلم. ستكون الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب مسؤولية عن شراء التطبيقات وتثبيتها.

" كسر حمايةمن األجهزة التي تقدمها الدائرة.  " أحد غير مسؤولي المدرسة المخولين إضافة تطبيقات أو حذفهاال يحق ألي 
 األجهزة واختراقها غير مسموح به.

 غرامات إتالف الجهاز أو فقده أو سرقته

كان ذلك عن قصد أو بسبب إذا فُقد الجهاز و/أو ملحقاته أو ُسرق ألي سبب كان أثناء فترة حيازة الطالب للجهاز، سواًء 
 اإلهمال، يعد الطالب وولي األمر/الوصي مسؤولين عن دفع الغرامات التالية:

 Acer R11 Chromebook لجهاز الملحفات/Chromebook استبدال

الفقد/السرقة/التلف غير القابل 
 لإلصالح

 298,79 دوالر رسوم االستبدال الكامل 

األجهزة التالفة من قبل فريق الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب سيتم تقييم   التلف القابل لإلصالح
لتحديد ما إذا كان اإلصالح الداخلي ممكنًا.  إذا كان التلف غير قابل 

 لإلصالح يجب دفع رسوم االستبدال الكامل.  انظر أعاله.

 دوالر Acer R11  :21,00مهايئ طاقة   الملحقات فقط

  حقيبةAcer R11 Chromebook  :7,79 دوالر 

 *تشمل التكلفة الكاملة الستبدال لألجهزة الجهاز وجميع الكماليات وتراخيص البرامج واإلعداد.
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 السرقة:

 إذا ُسرق الجهاز أثناء حيازة الطالب للجهاز، فسوف يتحّمل الطالب وولي األمر/الوصي مسؤولية:

 إعالم إدارة المدرسة 

 إبالغ الشرطة 

  الكاملدفع رسوم االستبدال 

 عدم إرجاع الجهاز أو الكماليات عند النقل/الخروج من المدرسة:

دوالر )رسوم  298,79سيتحمل الطالب الذي يُنقل أو يخرج من المدرسة وال يرجع الجهاز أو أيًا من الملحفات مسؤولة دفع 

 .Chromebookاالستبدال الكامل( مقابل جهاز 

 

 إذن ولي األمر وإخالء المسؤولية

تشير بالتوقيع على هذ االتفاق إلى أنك قرأت وأقررت بالتوجيهات المبينة في هذه الوثيقة ووافقت على تقديم الجهاز لطالبك.  

تبقى مملوكة للدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب ويجب إرجاعها عند الخروج من الدائرة و/أو  Chromebookتفهم أن أجهزة 

لعام. وتقر بأن طالبك مسؤول عن تلف أو فقد أو سرقة الجهاز وكمالياته أثناء حيازته له خالل عملية االستالم في نهاية ا
 وتوافق على دفع الغرامات الموضحة في هذه الوثيقة. 

 
تقر وتوافق على أنك المسؤول الوحيد عن مراقبة استخدام الطالب للجهاز والمحتويات التي يمكن الوصول إليها من خالل أي 

أثناء استخدام الجهاز خارج المدرسة.  تقر بأن الطالب سيخضون إلجراء تأديبي إذا استخدموا الجهاز في شبكة السلكية 
 أنشطة محظورة أو غير مالئمة سواًء داخل المدرسة أو خارجها. 

إساءة توافق أنت وطالبك بعدم مسؤولية الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب عن التلف المقصود وغير المقصود الناتج عن 
استخدام الجهاز أو التعسف في استعماله أو التالعب به أو اختراقه أو تشويهه.   سيخضع أي مستخدم من الطالب ال يمتثل 
التفاقية االستخدام المقبول إلنترنت الخاصة بالدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب إلى إجراءات تأديبية تفرضها إدارة المدرسة 

 خالفات الطالب إلى إجراءات تأديبية مالئمة باإلضافة إلى إيقاف امتيازات الوصول أو إنهائها.المحلية.  كما قد تؤدي م

 

 اسم ولي األمر/الوصي

 ___________________________________________________________)الرجاء كتابة االسم بخط واضح(: 

 

 _________التاريخ:  _______________________________________________توقيع ولي األمر/الوصي: 
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 موافقة وتوقيع الطالب

 سأعتني بجهازي المقدم من المدرسة.  .1
a.  .يجب إدخال األسالك والكابالت برفق في الجهاز لتفادي التلف 
b.  .يجب عدم ترك األجهزة مطلقًا في خزانة دون قفل أو سيارة غير مقفلة أو أي مساحة غير مراقبة 

c. الجهاز عبر/أبلغ عن أي مشكالت تتصل بالبرامج Incident IQ - .مدخل مكتب دعم الطالب  

d. بالجهاز في بيئة محمية جيًدا وفي درجة حرارة معقولة عند عدم االستخدام. احتفظ 
 المقدم من المدرسة أبًدا إلى أشخاص آخرين.  لن أعير جهازي .2
 سأبعد الطعام والمشروبات عن جهازي.  .3
 لن أقوم بتفكيك أو كسر حماية أو اختراق أي جزء من أجزاء أي جهاز مقدم من المدرسة.  .4
 أحاول إجراء أي إصالحات على جهازي. لن  .5
 سأحمي جهازي المقدم من المدرسة من خالل حمله في الحافظة المزودة.  .6
سأستخدم جهازي المقدم من المدرسة بطريقة مالئمة وبما يتفق مع توقعات المدرسة، سواًء في المدرسة أو البيت أو  .7

 مدرسة. في أي مكان آخر. إذا استخدمت جهازي بطريقة غير مالئمة، يمكن أن أخضع إلجراءات تأديبية من ال
أضع زينة )مثل الملصقات، العالمات، وما شابه( على الجهاز المقدم من المدرسة. لن أقوم بتشويه ملصق الرقم لن  .8

 المسلسل الموجود على أي جهاز مقدم من المدرسة. 
أفعله أو  ال شيء أفهم بأن جهازي المقدم من المدرسة يخضع للفحص والتدقيق في أي وقت بدون إخطار مسبق. .9

 أملكه على الجهاز خاص بي.
 لن أشارك كلمات المرور مع أي أحد غير المعلمين أو األشخاص البالغين من مدرستي أو ولي أمري/الوصي علي.  .10

تبقى مملوكة للدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب ويجب إرجاعها عند الخروج من  Chromebookأفهم أن أجهزة  .11

 ام الدراسي أثناء عملية االستالم. الدائرة و/أو في نهاية الع
 أقر أنه يلزمني دفع تكلفة استبدال الجهاز إذا أتلفت جهازي أي فقدته أو ُسرق.  .12

 

 أوافق على القواعد المنصوص عليه في اتفاق مستخدم األجهزة واتفاق الطالب.
 
 

   (:اسم الطالب )الرجاء الكتابة بأحرف واضحة

 
 

: التاريخ _________________________________________________: توقيع الطالب
_______________ 


