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డిజిటల్ డ్రీమర్స్  పరికర వినియోగదారు ఒపప ందం SY20-21 

 
DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిPreK – 12వ తరగతుల విద్యా ర్థులకు విద్యా  సౌంవతస రౌంలో (SY 2020 – 2021) ఉపయోగౌం కోసౌం 

Chromebook ని కేటాయిస్తౌంది. Chromebooks DCSD యొక్ూ  ఆరతగా ఉౌంటాయి మరియు జిలా్ల మరియు/లేద్య సౌంవతస ర 

సేక్రణ ప్పప్ియ ముగిరన తరా్వ త తిరిగి ఇవ్వా లి. 
 

తలిదాౌంప్ులు మరియు విద్యా ర్థులు ఈ పప్తౌంలోని మారగదరశ కాలను చదవడౌం, సౌంతక్ౌం చేయడౌం మరియు 

అనుసరిౌంచడౌం అవసరౌం, అల్లగే అనిి  పాఠశాల, తరగతి గది మరియు పాఠశాల జిలా్ల విధానాలు మరియు ప్పవర తన 

మరియు సౌంకేతిక్ వినియోగానిి సౌంబౌంధౌంచిన విధానాలు. 

సండ్రపదంచాల్స్ న వ్య క్త:ి  ఒక్వేళ మీకు ప్పశ్ి లు లేద్య సమసా లు ఉౌంటే దయచేర మీ పాఠశాల పరిపాలనను 

సౌంప్పదిౌంచౌండి. 

Chromebook ఒపప ందం 

పరికరానిి  సీ్వ కరిసి్ంద 

తలి్సదండ్రులు మరియు విదాయ రుులు ఒక పరికరం జారీ చేయడానిక్త మందు ఈ ఒపప ందానిి  సంతకం చేసి తిరిగి 

ఇవ్వీ ల్స. 

పరికరానిి  సీ్వ కరిసి్ంద 

పరిక్ర్వలు పాఠశాల సౌంవతస రౌం చివరిలో పాఠశాలకు తిరిగి ఇవా బడతాయి.  DCSD అౌందిౌంచిన పరిక్ర్వల వ్వడక్ౌం ఎవరికీ 

బదిలీ చేయబడదు మరియు ఒక్ విద్యా రి ు ఇక్పై జారీ చేసే పాఠశాలలో చేరనప్పు ు ముగుస్తౌంది. 

ఏ కారణౌం అయినా పాఠశాలలో బదిలీ చేయడౌం, వెనిూ  తీస్కోవడౌం, బహిష్ూ రిౌంచడౌం లేద్య రదుు చేసే విద్యా ర్థులు 

ఉపసౌంహరణ/తొలగిౌంప్ప తేదీన వ్వరి పరిక్ర్వనిి  తిరిగి పౌంద్యలి. 

పరిక్ర్వనిి  తిరిగి ఇవా డౌంలో విఫలమైన ఏ విద్యా రి ు అయినా పరిక్రౌం యొక్ూ  పూరిత ప్పనఃసు పన ఖర్థు  వరకు ఏవైనా 
ఉపక్రణాలు $298.79. 

దెబ్బ తినడం మరియు నష్టం 

ఒక్ పరిక్రౌం దెబబ తిని ప్పు ు, కోలోు యిన లేద్య దౌంగిలిౌంచబడినప్పు ు విద్యా రి ుి  జారీ చేయబడిన సమయౌంలో, 

ఉద్దుశ్పూరా క్ౌంగా లేద్య నిరకాా్ష్ ౌంతో, ఈ పప్తౌంలో పేర్కూ ని  జరిమానాలకు చెలిౌాంప్ప కోసౌం విద్యా రి ు మరియు విద్యా రి ు యొక్ూ  

తలిదాౌంప్ులు/సౌంరక్ష్కులు బాధ్ా త వహిసతర్థ. 

నిరకి్ష్య ం 

ఒకే విద్యా  సౌంవతస రౌంలో ఒక్ పరిక్రౌం పలుసరా్థ దెబబ తిని ట్యాితే, Chromebook ని పూరితసుయిలో భరీ త చేయడౌంతో సహా 

$298.79 వదు జిలా్ల పరిపాలన నిర ణయిస్తౌంది. 

బాధ్య తాయుతమైన పరికర వినియోగం 

డిస్ట్రకి్ట ి జారీ చేరన అనిి  పరిక్ర్వల వినియోగద్యర్థలు జిలా్ల పాలసీ మరియు ఆపరేటౌంగ్ మారగదరశ కాలలో వివరిౌంచిన 

అౌంచనాలను అనుసరిౌంచాలి IFBGA: ఎౌంట్స్ట్రు స్ నెట్ా ర్కూ  యొక్ూ  బాధ్ా త ఉపయోగౌం, JD:  విద్యా రి ు ప్క్మశిక్ష్ణ/ప్పవర తనా 

విద్యా రి ు కోడ్, మరియు JS:  విదా్య రిు ఫైన్సస , ఫీజులు మరియు ఛారీలీు. ఈ అౌంచనాలను అనుసరిౌంచడానిి వైఫలా ౌం వరి తౌంచే 

విద్యా రి ు ప్క్మశిక్ష్ణా పరిణామాలకు ద్యరి తీస్తౌంది.   అనిి  జిలా్ల పాలసీలు www.dekalbcountyschools.org లో చూడవచ్చు . 

పాఠశాల మైద్యనౌంలో ఉని ప్పు ు, విద్యా రి ు పరిక్ర్వనిి  ఉపయోగిౌంచడానిి  పరా వేక్షౌంచడానిి తలిదాౌంప్ులు/సౌంరక్ష్కులు 

మాప్తమే బాధ్ా త వహిసతర్థ.  విద్యా ర్థులు ఏ ప్పద్దశ్ౌంలోనైనా, ఏ సమయౌంలోనైనా, పరిక్రౌంతో తగని ప్పవర తనలను లేద్య 

యాక్సస స్ నిషేధత పద్యర్వులను ప్పదరిశ ౌంచక్పోవచ్చు .  పాఠశాల మైద్యనౌంలో లేద్య వెలుపల విద్యా ర్థులు అనుచితమైన 

కారా క్ల్లపాల కోసౌం పరిక్ర్వనిి  ఉపయోగిసేత విద్యా ర్థులు ప్క్మశిక్ష్ణ మరియు/లేద్య చట్పిరమైన చరా లకు లోబడి ఉౌంటార్థ. 

గోపయ తా 

TELUGU 
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జిలా్ల జారీ చేరన పరిక్ర్వలు DCSD యొక్ూ  ఆరతగా ఉౌంటాయి. అౌందుక్ని, పరిక్రౌంలో చేరనది ఏదైనా స్ట్పైవేట్ కాదు.  దీని అర ుౌం 

DCSD రబబ ౌంది ఏ సమయౌంలోనైనా, ఏదైనా జిలా్ల జారీ చేరన ఎలస్ట్కిానిక్ట పరిక్రౌంలోని విష్యాలను జప్పత  చేర శోధౌంచవచ్చు .  

కోలోు యిన లేద్య దౌంగతనౌం జరిగినా, Chromebook డి-యాివిేట్ అవుతుౌంది. 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిపిలలా ఆన్సలైన్స గోపా తా రక్ష్ణ చట్ౌిం (COPPA), పిలలా ఇౌంట్రి్న ట్ రక్ష్ణ చట్ౌిం (CIPA), మరియు 

కుటౌంబ విదా  హకుూ లు మరియు గోపా తా చట్ౌిం (కుటౌంబ విద్యా  హకుూ లు) (FERPA). 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ివిద్యా ర్థుల హోమ్ నెట్వర్కూ లు, పరిక్ర్వలు లేద్య ఇౌంట్ర్ని ట్ క్నెక్ష్న్సను పరా వేక్షౌంచదు.  జిలా్ల 

జారీ చేరన పరిక్ర్వల వ్వడకానిి  జిలా్ల పరా వేక్షస్తౌంది. అదనౌంగా, DCSD పరిక్రౌం యొక్ూ  నష్ౌిం లేద్య దౌంగతనౌం 

జరిగినప్పు ు జిలా్ల జారీ చేరన పరిక్ర్వల స్థసునానిి  ప్టాక్ట చేస్తౌంది.  

అప్లకిేష్ని్ల 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిప్పతి పరిక్రౌంలో ముౌంద్ద ఇన్సస్థసిల్ చేయబడే కీలక్ అనువర తనాలపై పరిశోధ్న చేరౌంది. ఏడాది 

పడవునా, అభా్య సనిి మదుతు ఇవా డానిి అదనప్ప అపికాేష్నాు చేరు బడతాయి. దరఖాస్తల కొనుగోలు మరియు 

సౌంసు పనకు DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ిబాధ్ా త వహిస్తౌంది. 

అధీకృత పాఠశాల అధికారి తపప  మరెవ్రూ జిలి్ల జారీ చేసిన పరికరం న్లండి అన్లవ్రనిాలన్ల జోడించలేరు లేదా 

తొలగించలేరు.  “జైలు బ్దదలుకొటటడం”మరియు పరిక్ర్వల హాా ిౌంగ్ అనుమతిౌంచబడదు. 

పరికరం దెబ్బ తినడం, నష్టం లేదా దంగతనానిక్త జరిమానా 

ఒక్వేళ ఏదైనా కారణౌం చేత పరిక్రౌం మరియు ఉపక్రణాలు విద్యా రి ుి  జారీ చేయబడిన సమయౌంలో పోగొటికునిా  లేద్య 

దౌంగిలిౌంచబడినా, ఉద్దుశ్పూరా క్ౌంగా లేద్య నిరకాా్ష్ ౌం కారణౌంగా, విద్యా రి ు మరియు తలిదాౌంప్ులు/సౌంరక్ష్కులు ఈ ప్ిౌంది 

ర్థస్ములకు బాధ్ా త వహిసతర్థ: 

ఏసర్స R11 Chromebook పరికరం కోసం Chromebook/అన్లబ్ంధ్ పునఃస్థు పన 

మరమమ తుకు మంచి 

కోల్పప యిన/దంగిల్సంచబ్డిన/దెబ్బ తిని ద 

 $298.79 పూరిత ప్పనఃసు పన ర్థస్ము 

దెబ్బ తిని - మరమమ తిు  అౌంతర గత మరమమ తుత ఒక్ ఎౌంపికేనా కాద్య అని 

నిర్వు రిౌంచడానిి దెబబ తిని  పరిక్ర్వలను DCSD బ ౌందౌం 

అౌంచనా వేస్తౌంది.  ఒక్వేళ మరమమ తుతకు మౌంచి 

దెబబ తిని ట్యాితే పూరిత ప్పనఃసు పన ర్థస్ము 

అవసరౌం.  పైన చ్చడౌండి. 

ఉపకరణాలు మాడ్రతమే  ఏసర్క R11 పవర్క అడాపరి్క:  $21.00 

 ఏసర్క R11 Chromebook బాా గ్:  $7.79 

*పరిక్ర్వల కోసౌం పూరిత భరీ త ఖర్థు  పరిక్రౌం, అనిి  ఉపక్రణాలు, సఫ్ట్ిా ర్క లైసెనుస లు మరియు సెట్ప్. 
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దంగతనం: 

ఒక్వేళ పరిక్రౌం విద్యా రి ుి  జారీ చేయబడిన సమయౌంలో దౌంగిలిౌంచబడితే, విద్యా రి ు మరియు తలిదాౌంప్ులు/సౌంరక్ష్కులు 

దీనిి బాధ్ా త వహిసతర్థ: 

 పాఠశాల పరిపాలనను తెలియజేస్తౌంది 

 పోలీస్ రిపోరి్థను ద్యఖలు చేయడౌం 

 పూరిత ప్పనఃసు పన ర్థస్ము చెలిౌాంచడౌం 

పాఠశాల న్లండి బ్దలీ/ఉపసంహరణపై పరికరం లేదా ఉపకరణాలన్ల తిరిగి ఇవ్ీ డంల్ప వైఫలయ ం: 

పరిక్రౌం లేద్య ఏదైనా ఉపక్రణాలను బదిలీ చేయడౌంలో లేద్య ఉపసౌంహరిౌంచ్చకోవడౌంలో విఫలమైన విద్యా రి ు Chromebook 

కోసౌం $298.79 (పూరిత ప్పనఃసు పన ర్థస్ము) చెలిౌాంచడానిి బాధ్ా త వహిసతు. 

 

తలి్సదండ్రుల అన్లమతి మరియు విుదల 

ఈ ఒపు ౌందౌంపై సౌంతక్ౌం చేయడౌం ద్యా ర్వ, మీర్థ ఈ పప్తౌంలోని మారగదరశ కాలను చదివి అర ుౌం చేస్కునాి రని మరియు 

మీ విద్యా రి ుి  పరిక్రౌం జారీ చేయడానిి  అౌంగీక్రిౌంచారని మీర్థ స్కచిస్తనిా ర్థ.  Chromebooks DCSD యొక్ూ  ఆరతగా 

ఉనాి యని మీర్థ అర ుౌం చేస్కునాి ర్థ మరియు జిలా్ల మరియు/లేద్య సౌంవతస ర సేక్రణ ప్పప్ియ ముగిరన తరా్వ త తిరిగి 

ఇవ్వా లి. మీర్థ ఆమే/అతని సౌంరక్ష్ణలో ఉని ప్పు ు పరిక్రౌం మరియు ఉపక్రణాలు దెబబ తినడౌం, నష్ౌిం లేద్య 

దౌంగతనానిి మీ విద్యా రి ు బాధ్ా త వహిసత రని మీర్థ అర ుౌం చేస్కునాి ర్థ మరియు ఈ పప్తౌంలో పేర్కూ ని  జరిమానాలను 

అౌంగీక్రిసతర్థ.  
 

మీర్థ విద్యా ర్థుల పరిక్ర్వనిి  ఉపయోగిౌంచడౌం మరియు ఏ వైర్నసా్ నెట్ా ర్కూ  ద్యా ర్వ ప్పాపా త చేయగల క్ౌంటౌంటి  

పరా వేక్షౌంచేట్టా, పాఠశాల మైద్యనాలాో ఉని ప్పు ు, మీర్థ పూరితగా బాధ్ా త వహిస్తనిా రని మీర్థ అర ుౌం చేస్కుని, 

అౌంగీక్రిస్తనిా ర్థ.  విద్యా ర్థుల ప్క్మశిక్ష్ణా చరా లకు లోబడి ఉౌంటాడని మీర్థ అర ుౌం చేస్కునాి రౌంటే, పాఠశాల 

మైద్యనౌంలో లేద్య వెలుపల విద్యా ర్థులకు అనుగుణౌంగా ఉని  లేద్య నిషేధత కారా క్ల్లపాల కోసౌం వ్వర్థ పరిక్ర్వనిి  

ఉపయోగిస్తౌంటే డిరపినారీ యక్ష్న్స తీస్కుౌంటార్థ.  

పరిక్ర్వలను దురిా నియోగౌం, దురిా నియోగపరచడౌం, టాా ౌంపరిౌంగ్, హాా ిౌంగ్ లేద్య డీఫ్ట్స్ చేయడౌం వల ాఉద్దుశ్పూరా క్ౌంగా 

లేద్య అనుకోకుౌండా దెబబ తినడానిి DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి బాధ్ా త వహిౌంచదని మీర్థ మరియు మీ విద్యా రి ు 

అౌంగీక్రిస్తనిా ర్థ.   DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ి యొక్ూ  ఇౌంట్ర్ని ట్ ఆమోదయోగా మైన వినియోగ ఒపు ౌంద్యనిి 

అనుగుణౌంగా లేని ఏ విద్యా రి ు వినియోగద్యర్థ అయినా, స్థసు నిక్ పాఠశాల పరిపాలన విధౌంచిన ప్క్మశిక్ష్ణా చరా లకు లోబడి 

ఉౌండాలి.  విదా్య ర్థుల ఉలౌాంఘనలు కూడా యాక్సస స్ అధకార్వలను ససెు నషన్స లేద్య రదుు పాట తగిన ప్క్మశిక్ష్ణ చరా  కారణౌం 

కావచ్చు . 

 

పేరెంట్/గారియిన్ పేరు 

(దయచేసి మడ్రదంచండి): ___________________________________________________________ 

 

పేరెంట్/గారియిన్ సంతకం: _________________________________________________ తేదీ:  _________ 
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William Bradley Bryant Center • 2652 Lawerenceville Highway, Decatur, GA 30033 • 678-676-1000 www.dekalbschoolsga.org  

విదాయ రి ు ఒపప ందం & సంతకం 

1. నా పాఠశాల జారీ చేసిన పరికరానిి  నేన్ల జాడ్రగతిగా చూసుకుంటాన్ల.  

a. నష్టట నిి  నివ్వరించడానిక్త కారిుు మరియు కేబులిు జాడ్రగతిగా పరికరంల్పక్త చేరాా ల్స.  

b. పరికరాలన్ల అన్ల్లక్ చేసిన ల్లకర్స, కారు లేదా పరయ వేక్షంచబ్డని డ్రపదేశంల్ప ఎపుప డూ 

ఉంచకూడదు.  

c. ఏదైనా స్థఫ్టటవేర్స/హార్సవిేర్స సమసయ లన్ల ఇని్ డంట్ ఐకూయ - ద స్టూట డంట్ హెల్ప డస్క్  పోరటల్ 

దాీ రా నివేదంచండి.  

d. ఉపయోగంల్ప లేనపుప ు పరికరానిి  చాల్ల సురక్షత, ఉషో్ణడ్రగత-నియండ్రతిత వ్వతావ్రణంల్ప 

ఉంచండి. 

2. నేన్ల ఇతర విదాయ రుులకు పాఠశాల జారీ చేయబ్డిన పరికరానిి  ఎపప టికీ రుణంచన్ల.  

3. నేన్ల ఆహారం మరియు పానీయాలన్ల నా పరికరానిక్త దూరంగా ఉంచుతాన్ల.  

4. నా లేదా పాఠశాల జారీ చేసిన పరికరంల్పని ఏ భాగానైనా నేన్ల విడదీయడం, జైలు విచిి ని ం చేయడం 

లేదా హాయ క్ చేయడం ల్లంటివి చేయన్ల.  

5. నేన్ల నా పరికరానిక్త మరమమ తులు చేయటానిక్త డ్రపయతిి ంచన్ల.  

6. నా పాఠశాల జారీ చేసిన పరికరానిి  అందంచిన కేసుల్ప మోసుకెళ్ళి  రక్షంచుకుంటాన్ల.  

7. నేన్ల పాఠశాల జారీ చేసిన పరికరానిి  పాఠశాల వ్దద, ఇంటి్ల లేదా మరెక్ డైనా పాఠశాల యొక్  

అంచనాలన్ల తగిన విధ్ంగా ఉపయోగించుకుంటాన్ల. ఒకవేళ నేన్ల నా పరికరానిి  అన్లచితమైన రీతిల్ప 

ఉపయోగిస్త,ి నా పాఠశాల డ్రకమశిక్ష్ణా చరయ లకు ల్పబ్డి ఉండవ్చాు .  

8. నేన్ల పాఠశాల జారీ చేసిన పరికరంల్ప అలంకరణలు (స్టసిటక్ రిు, గురిులు మొదలైనవి) ఉంచండి. ఏ 

పాఠశాల జారీ చేయబ్డిన పరికరానిక్త నేన్ల స్వరియల్ నంబ్ర్స స్టసిటక్ రిు  తగి గంచన్ల.  

9. నా పాఠశాల జారీ చేసిన పరికరం నోటీసు లేకుండా ఎపుప డైనా తనిఖీ మరియు ఆడిటింగ్కు ల్పబ్డి 

ఉంటందని నేన్ల అరుం చేసుకునిా న్ల. పరికరానిక్త లేదా పరికరంల్ప నేన్ల చేస్తద ఏదీ ప్రపైవేట్ కాదు. 

10. నేన్ల నా పాసీ ర్స ిలేదా నా తలి్సదండ్రుల/గారియిన్ న్లండి గురువు లేదా వ్యోజన్లడితో నా పాసీ ర్స ి(లు) 

న్ల పంచుకోన్ల.  

11. Chromebooks DCSD యొక్  ఆసిగిా ఉనాి యని నేన్ల అరుం చేసుకునిా న్ల మరియు స్తకరణ డ్రపడ్రక్తయల్ప 

జిలి్ల మరియు/లేదా విదాయ  పాఠశాల సంవ్త్ రం మగిసిన తరువ్వత తిరిగి ఇవ్వీ ల్స.  

12. నేన్ల నా పరికరానిి  దెబ్బ తీస్త ిలేదా కోల్పప తే, లేదా అద దంగిల్సంచబ్డితే, నేన్ల పరికరానిి  భరీ ిచేస్త 

ఖరాు కు ల్పబ్డి ఉంటానని అరుం చేసుకునిా న్ల.  
 

పరికర వినియోగదారు ఒపప ందం మరియు విదాయ రి ు ఒపప ందంల్ప పేర్్క ని  నిబ్ంధ్నలన్ల నేన్ల 

అంగీకరిసిునిా న్ల. 
 
 

విదాయ రి ు పేరు (దయచేసి మడ్రదంచండి): ____________________________________________________________ 
 
 

విదాయ రి ు సంతకం: _________________________________________________ తేదీ: _______________ 

TELUGU 


