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Digital Dreamers िडभाइसको )योगकता- स.झौता SY20-21 
 

*DeKalb काउ$ी &ूल िड+,- .ले शैि2क वष5 (SY 2020 – 2021) को अविधमा :योग गन5को लािग PreK दे+ख 12 @ेडसBका 
िवCाथEहGलाई Iोमबुक िनधा5Lरत गनOछ। *IोमबुकहG DCSD को सRिS रहTछ र िड+,- .बाट िफता5 Wँदा र/वा संकलन :िIया वष5को 
अZमा िफता5 गरेको Wनपछ5 । 
 
*आमाबुवा र िवCाथEहGले पढ्न, ह_ा2र गन5 र यस कागजातको साथसाथै िवCालयम क2ाकोठा तथा िवCालय िड+,- .को bवहार र 
:िविधको :योगसँग सc+dत नीित र काय5िविधहGमा रहेका िनदOशक िसeाfहGको पालना गन5 आवgक WTछ। 

सRक5  b+h:  तपाईंका कुनै :i वा िजjासाहG छन् भने कृपया आmनो &ूल :शासनलाई सRक5  गनु5होस्। 

!ोमबुक स(झौता 

िडभाइस 'ा( गन+ 

िडभाइस 'दान ग-रनुअिघ नै अिभभावक र िव5ाथ7ले अिनवाय; <पमा यस स?झौतामा हDाEर गरी िफता; पठाउनुपछ; । 

िडभाइस िफता; गन+ 

िवCालय वष5को अZमा िडभाइसहG िवCालयमा िफता5 गLरनेछ।  DCSD oारा उपलp गराइएका िडभाइसहGको :योग कुनै पिन b+hलाई 
ह_ाfरण योs Wँदैन र िनग5मन िवCालयमा िवCाथEहG नामािtत नWँदा िडभाइसको :योग समाu WTछ। 

कुनै पिन कारणले िवCाथEलाई &ूलबाट ट- ाvफर गLरयो, उसको भना5 िफता5 िलइयो, उसलाई िनwािसत गLरयो वा उसको भना5 समाu गLरयो 
भने िवCाथEले आफूसँग भएको िडभाइस सोही िदन िफता5 गनु5पछ5 । 

यो िडभाइस  िफता5 गन5 असफल Wने कुनै पिन िवCाथEलाई िडभाइसको :yेक साम@ीहGमा $298.79 भुhान गन5 छ।  

Eितपूित; र नोNान 

यिद कुनै िडभाइस िवCाथEलाई :दान गLरएको समयमा जानाजान वा लापरवाहीका कारण िबि@यो, हरायो वा चोरी भयो भने, िवCाथE तथा उसका 
आमाबुवा/अिभभावक यस कागजातमा उ{ेख गLरएका जLरवारनाहG ितन5का लािग उSरदायी Wनेछन्। 

लापरवाही 

यिद समान िवCालय वष5मा धेरै पटक िडभाइस 2ित@_ भएको छ भने, िड+,- . :शासकले काय5वाहीको योजना सिहत $298.79 मा Iोमबुकको 
पूरै :ित|थापन िनधा5Lरत गनु5Wनेछ। 

िजPेवार िडभाइस 'योग 

िड+,- .ले :दान गरेका िडभाइस सबै :योगकता5हGले िड+,- .को नीित तथा स}ालन सcdी माग5दश5नहG IFBGAमा उ+{+खत अपे2ाहG 
अनुGप िडभाइसको :योग गनु5पछ5 : इ~र:ाइज नेटवक5 को िजBेवारीपूण5 :योग, JD:  िवCाथEको अनुशासन/िवCाथEको आचार संिहता, र JS:  
िवCाथEले ितनु5पनO जLरवाना, शु� तथा खच5हG। यी अपे2ाहGको पालना गन5 नस�े िवCाथEलाई अनुशासना�क कारवाही Wन स�ेछ।  
िड+,- .का सबै नीितहG www.dekalbcountyschools.org मा हेन5 सिकTछ। 

िवCालय पLरसर ब� Wँदा, आमाबुवा/अिभभावकहG िवCाथEको िडभाइस :योगमा िनगरानी गन5को लािग पूण5 Gपमा िजBेवार WTछन्।  
िवCाथEले कुनै पिन िकिसमको अनुिचत bवहार देखाउन वा कुनै पिन |थानबाट कुनै पिन समयमा िडभाइस :योग गरेर िनषेिधत साम@ीहG मािथ 
पWँच गन5 पाउने छैन।  िवCालयको पLरसरमा होस् वा बािहर, िवCाथEहGले अनुपयुh गितिविधहGका लािग िडभाइस :योग गरेमा ितनीहGलाई 
अनुशासना�क र/वा कानूनी कारवाही गLरनेछ। 

गोपनीयता 

िड+,- .oारा जारी गLरएका िडभाइसहG DCSD को सRिS रहTछ। ज_ै, िडभाइसमा गLरएका कुनै पिन कुरा गोपनीय Wँदैन।  यसको मतलब 
DCSD को कम5चारीले कुनै पिन हालतमा कुनै िड+,- .oारा जारी गLरएको इले.- ोिनक िडभाइसको साम@ीहG जफत गन5 र खो� स�छन्।  
हराएको वा चोरी भएको घटनामा, Iोमबुकलाई िन+�य गLरनेछ। 
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DeKalb काउ$ी &ूल िड+,- .ले बालबािलकाको अनलाइन गोपनीयता सुर2ा ऐन (COPPA), बालबािलकाको इ~रनेट सुर2ा ऐन (CIPA) र 
पाLरवाLरक शैि2क अिधकार र गोपनीयता ऐन (FERPA) को सRूण5 प2हG पिहचान गछ5 । 

DeKalb काउ$ी &ूल िड+,- .ले िवCाथEको गृह नेटवक5 , िडभाइसहG वा इ~रनेट जडानको िनगरानी गद�न।  िड+,- .ले िड+,- .oारा जारी 
गLरएका िडभाइसहGको :योगमा िनगरानी गछ5 । साथै, DCSD ले िडभाइस हराएको वा चोरी भएको घटनामा िड+,- .oारा जारी गLरएका 
िडभाइसहGको |थान ट- याक गछ5 ।  

एRSकेसनह< 

DeKalb काउ$ी &ूल िड+,- .ले मु� ए+�केसनहGको अनुसdान गरेको छ जसलाई :yेक िडभाइसमा पूव5-|थािपत गLरनेछ। अ�यनमा 
सहायता गन5 वष�भरी अितLरh ए+�केसनहG थ� सिकनेछ। DeKalb काउ$ी &ूल िड+,- . ए+�केसनहGको खLरद र |थापनाका लािग 
िजBेवार Wनेछ। 

िड+,- .oारा जारी गLरएको िडभाइसबाट अिधकृत िव5ालयको अिधकारी बाहेक अW कसैले एRSकेसनह< थX वा मेटाउन सZैन।  
िवCाथEलाई िडभाइसमा सेट गLरएका “'ितब[ह< हटाउने” तथा िडभाइसलाई �ाक गनO अनुमित छैन। 

िडभाइस िब\ँदा, हराउँदा वा चोरी _ँदा ला`े ज-रवानाह< 

यिद िवCाथEलाई ह_ाfरण गLरएको समय अविधमा कुनै पिन कारणले गदा5 िडभाइस र वा साम@ीहG हराएको वा चोरी भएका छन् भने, 
जानबुझेर होस् वा लापरवाहीको कारणले गदा5 होस्, िवCाथE र आमाबुवा/अिभभावक िन�िल+खत शु�हGका लािग िजBेवार WTछन्: 

Acer R11 aोमबुक िडभाइसको लािग aोमबुक/सहायक साम\ीको 'ितbथापना 

हराएको/चोरी भएको/मम;त 
गन; नसिकने गरी Eित\D 
भएको 

• $298.79 मा पूरै :ित|थापन शु� 

Eित\D - मम;तयोc • घरमा नै मम5त गन5 सिकने िवक� छ वा छैन भनी िनधा5रण गन5 DCSD टोलीoारा 
2ित@_ िडभाइसहGको मू�ाtन गLरनेछ।  यिद मम5त गन5 नसिकने गरी 2ित@_ 
भएको छ भने पूरा :ित|थापन शु� आवgक Wनेछ।  मािथ हेनु5होस्। 

सहायक साम\ीह< माd • Acer R11 को पावर एड�र:  $ 21.00 
• Acer R11 Chromebook रा�े �ाग:  $ 7.79 

*पूण5 :ित|थापन शु�मा िडभाइस, सRूण5 सहायक उपकरण, स�वेयर लाइसेv र सेटअपमा ला�े खच5 समावेश WTछ। 
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चोरी: 

यिद िवCाथEलाई िडभाइस जारी गLरएको अविधमा यो चोरी WTछ भने, िन�का लािग आमाबुवा/अिभभावकलाई उSरदायी ठहर गLरनेछ:  

• िवCालय नस5लाई सूिचत गन5 
• :हरीमा Lरपोट5 गन5 
• पूरै :ित|थापन शु� भुhान गन5 

eूलबाट bथानाfरण/रh ग-रंदा िडभाइस वा सहायक साम\ी िफता; गन; असफल: 

िडभाइस वा कुनै पिन सहायक साम@ीहG |थानाfरण वा र� गनO र यसलाई िफता5 गन5 असफल Wने िवCाथE Iोमबुकको $298.79 (सRूण5 
:ित|थापन शु�) भुhान गन5का लािग उSरदायी Wनेछ। 

 

आमाबुवाको अनुमित र खुलासा 

यस स�झौतामा ह_ा2र गरेर तपाईंले यस कागजातमा भएका माग5िनदOशनहG पढ्नुभएको र बु�नुभएको संकेत गनु5WTछ र तपाईंको 
िवCाथEलाई िडभाइस जारी गLरएको �ीकार गनु5WTछ।  तपाईं IोमबुकहG DCSD को सRिS रहTछ र िड+,- .बाट िफता5 Wँदा र/वा वष5को 
अZमा सtलन :िIयामा िफता5 गनु5पछ5  भनी बु�नुWTछ। य� र सहायक साम@ीहG तपाईंको ब�ाको साथमा Wँदा 2ित भएमा, हराएमा वा 
चोरी भएमा यसका लािग तपाईंको िवCाथE उSरदायी WTछ भनी बु�नुWTछ र यस कागजातमा उ{ेख गLरएका जLरवाना शु�हGमा सहमत 
WनुWTछ।  
 
तपाईं &ूल पLरसर बािहर िवCाथEको िडभाइस :योग र कुनै पिन वायरलेस नेटवक5  माफ5 त पWँच गLरने साम@ीको िनगरानी रा�े िजBेवारी केवल 
आmनो हो भ�े कुरा बु�नुWTछ र यसो गन5का लािग सहमत WनुWTछ।  तपाईं चाहे &ूल पLरसरमा होस् वा बािहर, िवCाथEले अनुिचत तथा िनषेिधत 
गितिविधहGका लािग आmनो िडभाइस :योग गरेमा उसलाई अनुशासना�क कारवाही गLरनेछ भ�े कुरा बु�नुWTछ।  

तपाईं र तपाईंको िवCाथEले उपकरणको दुGपयोग, दुb5वहार, हेरफेर, �ािकङ वा तोडमोडका कारण Wने जानीजानी वा अTजानमा गLरएको 
2ितका लािग DeKalb काउ$ी &ूल िड+,- . उSरदायी छैन भ�े कुरामा सहमित जनाउनुWTछ।   DeKalb काउ$ी &ूल िड+,- .को 
इ~रनेटको �ीकाय5 :योग स�झौताको अनुपालन नगनO कुनै पिन िवCाथE :योगकता5लाई |थानीय &ूल :शासनoारा लागू गLरएका 
अनुशासना�क मापनहGको अधीनमा रा+खनेछ।  िवCाथEले गनO उ{ नहGका कारण उिचत अनुशासना�क काय5वाही गLरनुका साथै 
उपलp गराइएका पWँच सुिवधाहG िनलcन वा खारेज गन5 सिकनेछ। 

 

आमाबुवा/अिभभावकको नाम 

(कृपया पूरा नाम लेkनुहोस्): ___________________________________________________________ 

 

आमाबुवा/अिभभावकको हDाEर: _______________________________________________ िमित:  _________ 
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िव5ाथ7 स(झौता तथा ह9ा:र 

1. म मेरो eूलले जारी गरेको िडभाइसको mाल राnेछु।  
a. Eित _न निदन कड;  र केबलह< oान िदएर िडभाइसमा जोड्नुपछ; ।  
b. िडभाइसह<लाई लक नग-रएको लकर, कार वा िनरीEण न_ने कुनै पिन Eेdमा किहqै छोड्नु _ँदैन।  
c. Incident IQ - िव5ाथ7को हेrडेe पोट;ल माफ; त कुनै पिन सsवेयर/हाड;वेयर समtाह< बारे -रपोट;  गनु;होस्।  
d. 'योगमा न_ँदा िडभाइसलाई सुरिEत, तापaम िनयRuत वातावरणमा राkनुहोस्। 

2. म eूलले मलाई िदएको िडभाइस किहqै पिन अ<लाई सापटी िदने छैन।  
3. म खाना र पेय पदाथ;लाई िडभाइसबाट टाढा राnेछु।  
4. म मेरो वा eूलबाट िदइएको कुनै पिन िडभाइसको पाटपूजा; खोxने, 'ितबR[त वDुह< खोxने वा yाक गन+छैन।  
5. म मेरो िडभाइसमा कुनै पिन मम;तह< गन+ 'यास गन+छैन।  
6. म मेरो eूलले मलाई जारी गरेको िडभाइसलाई उपलz गराइएको केसमा राखेर यसको सुरEा गन+छु।  
7. म eूल, घर वा जहाँकही ं_ँदा उिचत र eूलका अपेEाह< पूरा गन+ गरी मलाई eूल{ारा जारी ग-रएको िडभाइसको 

'योग गन+छु। यिद म मेरो िडभाइसको अनुिचत <पमा 'योग गछु;  भने, म eूल{ारा ग-रने अनुशासना}क 
काय;वाहीह<को भागीदार _नेछु।  

8. म eूल{ारा जारी ग-रएको िडभाइसमा सजावटह< (जDै, R~कर, माक; र, इ�ािद) राnेछैन। म eूलले िदएको कुनै पिन 
िडभाइसमा भएको िस-रयल न�रको R~करलाई कोन+छैन।  

9. म बु�दछु िक eूलले जारी गरेको िडभाइसको िबना सूचना कुनै पिन समयमा िनरीEण र लेखा परीEण _�छ। मैले यuमा 
गन+ वा यसमा भएका कुनै पिन कुरा िनजी _ँदैन। 

10. म िशEक वा मेरो eूलका ठूला �R� वा मेरा आमाबुवा/अिभभावक बाहेका अW कसैलाई पिन आ�नो पासवड;(ह<) 
िदने छैन।  

11. म बु�दछु िक aोमबुकह< DCSD को स�ि� रह�छन् र िडR~��बाट िफता; _ँदा र/वा शैिEक वष;को अ�मा स�लन 
'िaयामा िफता; गनु;पछ; ।  

12. म बु�दछु िक यिद मेरो िडभाइसमा Eित _�छ वा यसलाई हराउँछु वा यो चोरी _�छ भने, म यस िडभाइसको 'ितbथापन 
शु� भु�ान गन; बाo _�छु।  

 
म िडभाइस 'योगकता; स?झौता र िव5ाथ7 स?झौतामा तय ग-रएका िनयमह<मा सहमित जनाउँछु। 
 
 
िव5ाथ7को नाम (कृपया पूरा नाम लेkनुहोस्): ____________________________________________________________ 
 
 

िव5ाथ7को हDाEर: _________________________________________________ िम!त: _______________ 


