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 الى الطالب المدون أسمة في أدناة وفق الشروط التالية: HP Elite Book 9470  جهاز الحاسوب  سيتم إعارة 

 

   الذي وقعه الوالد أو ولي األمر والطالب، وسيبقى في ملف في المدرسة. لحاسوب المحمول لهذا إتفاق إعارة الطالب 

   غير اإلستعمال التعليمي قد يؤدي إلى فقدان اإلمتيازات. إستخدام هذا الجهازألي غرضأن 

   اك هذه السياسة إنتهأن  ستخدام غيراألخالقي لإلنترنت أوالبريد اإللكتروني أو بأية وسيلة أخرى. باإلسمح تالمنطقة التعليمية ال

 تخاذ إجراءات تأديبية من قبل المدرسة.إالمحمول و الحاسوبقد يؤدي إلى فقدان إمتيازات إعارة 

 تنصيب  ، أو من والى الحاسوب ، وال يجوز نسخ البرامج له جميع البرامج المصاحبة ال و قرص الحاسوب تغييرتكوين  اليمكن

 تحت أي ظرف من الظروف.البرامج علية 

  إستالم الطالب للحاسوبالدفع قبل أن يتم دوالراً غير قابلة لالسترداد. ويجب  52أولياء األمور دفع رسوم  أو اآلباءالمطلوب من 

 المحمول.

  عن األعمال الناجمة باألضرار  المسؤولية المالية عن التكاليف ذات الصلةعلى تحمل أولياء األمورأو اآلباء يجب ان يوافق

. لمزيد من المالي  اإللتزامأن يتم تجاهل  القانوني ويجباإلجراء التعليمية  الفادح. سوف تتخذ المنطقة اإلهمال المتعمدة أو

 المواد التعليمية في دليل الطالب.ب العنايةيرجى الرجوع إلى  المعلومات

  وضع  يجب أن يتم و.بة الظهرداخل حقي لوضعهاون مناسبة ستكالتي  حاسوب مبطنةحقيبة  ستقوم المنطقة التعليمة بتوفير

 في جميع األوقات عندما ال تكون قيد االستعمال.و بإحكام الحقيبة ومربوطاً المحمول في الحاسوب 

  المحمول الحاسوب  (هو ملك المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستنHISD)  عاد قبل نهاية العام الدراسي ي  ويجب أن

 مبكر.النسحاب إلأو في حالة تغييرالمدرسة أو ا  5102-5101

  الدعوات المفتوحة من خالل ألولياء األمور المواطنة الرقمية" والمعلومات توجيهات "  عليمية الطالب بتالمنطقة ال زودتلقد

 ستخدام المسؤول للتكنولوجيا.إلوكيفية االعناية بالجهاز معلومات حول كيفية البما في ذلك  والنشرات 

     تفاقية سياسة المواطنة الرقمية المسؤولة.إستخدام المقبول للخدمات اإللكترونية للطالب واإلسياسة  لقد قرأت 

 

الطالب والوالد أو ولي األمر، نوافق على تحمل المسؤولية الكاملة بالعناية المناسبة واإلستخدام التعليمي لجهاز  نحن، الموقعون أدناه

 وثيقة.الحاسوب الموصوف في هذه ال

 

 إسم الطالب __________________________________________الهاتف_______________________

 

 العنوان/المدينة/ الوالية/ الرمز البريدي______________________________________________________

 الطالب__________________________________________التاريخ______________________توقيع 

 توقيع الوالد/ ولي األمر ____________________________________التاريخ______________________

 رقم هوية الطالب________________________________________الصف______________________

 _______________________________المدرسة ____________________________________إسم 


