
TANGLEWOOD MIDDLE SCHOOL 

 
INSTRUCTIONS TO RECEIVE YOUR STUDENT’S CHROMEBOOK ON THE 

DESIGNATED PICK-UP DATE 

1. Please read all pages carefully. 
2. Pages 2-7 are informational and yours to keep. 
3. Pages 8-12 will need completed and turned in on your designated pick-up date. 

(Remember, you need one set for each Tanglewood student in your household.) 
a. Pages 8-10 are signed by the parent/guardian 
b. Pages 11-12 are initialed by BOTH the parent/guardian and the student 

but signed only by the parent/guardian 
 

4. Parents must complete the Parent Digital Citizenship Course 
online and submit one Google Form (found at the end of the 
course) for each Tanglewood student prior to your designated 
pick-up date. 
  

5. Students must complete the Student Digital Citizenship Lessons found in 
Learning.Com (in the Digital Resources of the Hub) prior to your designated pick-
up date. 

a. If you need help getting signed in email Mrs. Railsback at 
arailsba@houstonisd.org  

SAVE THE DATE:  

Dates: 8th Grade Tuesday, 9/1 
            7th Grade Wednesday 9/2 
            6th Grade Thursday 9/3 
Times:  
Last Names of A-J 8:30am - 10:30am  
Last Names of K-Z 1:00pm -3:00pm   
 
You will first pull into the bus lane at the 
back parking lot of the campus and then 
move to the carpool lines at the front of 
the school to complete the process. 

**If you have children in multiple grades, 
please come to the first date on the list. 
 
**You will need to complete the 
paperwork for EACH student. 
 
**You will only need to complete the 
Parent Digital Citizenship Course once, 
but please fill out one Google Form for 
each child at the end of the course. 

 

ARAILSBA
Typewritten Text
     bit.ly/vilsparent
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(HISDسياسات وإجراءات المنطقة التعليمية) -( VILS DIGITAL PROMISE) برنامج فيريزون الرقمي

 أهالً وسهالً 

من خالل   (VILS) شراكة مع مدارس التعلم المبتكرة فيريزونالب (HISD) عليمية المستقلة للمدارس في هيوستنت تقوم ستة مدارس من المنطقة ال 

وهي مبادرة تقنية تعليمية تحولية لخلق بيئة تعليمية مخصصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين اليوم. سيتم تزويد كل  (Digital Promise) برنامج

ً   ( Chromebook) طالب بجهاز  العلوم  وتعليما وإتقان  الطالب والمعلم  الدراسي ومشاركة  الطالب  لزيادة تحصيل  التكنولوجيا  فعال   يدمج بشكل 

وإهتمام الطالب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومهارات حل المشكالت ومهارات  (STEM) والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

التعاون بين الطالب ومهارات التواصل وبناء ثقة الطالب بأنفسهم.  

المواطنة الرقمية 

   ية والسالمة واإلستخدام المقبول للتكنولوجيا واإلمتثال لقانون حماية األطفال على اإلنترنتكجزء من إلتزام منطقتنا التعليمية بالمواطنة الرقم

(CIPA)   جب على الوالدين وأولياء األمور والطالب إكمال تدريب المواطنة الرقمية قبل تسليم الجهاز للطالب. يُطلب من الطالب إكمال دروس ي

(. لمزيد من Digital Promiseطيلة العام الدراسي كجزء من برنامج )Learning.com ع وأنشطة المواطنة الرقمية الجارية على موق

 Common Sense MediaLearning.com or  المعلومات العامة حول المواطنة الرقمية للوالدين وأولياء األمور والطالب يرجى زيارة

 والصيانة اليوميةالعناية 

و للحفاظ على األجهزة المخصصة لهم  ( المخصص لهم.VILS Chromebook) جهاز يتحمل الطالب المسؤولية عن الرعاية العامة وصيانة

   :والعناية بها  يتوقع من الطالب

ً Chromebookجهاز) جلب •  .(إلى الفصل الدراسي يوميا

.(في حالة عدم اإلستخدامVILSالمحفظة التي قدمدتها)في دائماً (   Chromebookوضع جهاز) •

 (..Chromebookالطعام أو الشراب بالقرب من جهاز) وضع تجنب •

.جميع المواد قبل إغالق الجهازمن   (Chromebookمسح وتنظيف لوحة مفاتيح جهاز) •

 .شحنه كل ليلةيتم  إيقاف تشغيل الجهاز و •

 .منزلفي ال (Chromebookاإلحتفاظ بشاحن جهاز ) •

المدرسة أو المنطقةالتعليمية في( الذي بحوزتة في جميع األوقات ما لم  يتم توجة الطالب من قبل موظChromebookاإلحتفاظ بجهاز ) •

 بغير ذلك.  

األمن والمراقبة والتصفية 

 ا لقانون حماية األطفال على اإلنترنت(ومراقبتها بواسطة برنامج األمان لحماية إتصال الطالب باإلنترنت وفقً Chromebook) سيتم حماية أجهزة

(CIPA). للخدمات  ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول األمان والمراقبة والتصفية في سياسة االستخدام المقبول في المنطقة التعليمية

.اإللكترونية للطالب

 لالستخدام المقبول  (HISD)سياسة المنطقة التعليم 

 اإلجراءات المقبولة وغير المقبولة المدرجة في أدناه لسياسة اإلستخدام المقبول في المنطفة التعليميةتجد 

(  QR codeيرجى إستخدام ) للخدمات اإللكترونية للطالب. للحصول على النسخة الكاملة من هذا الوثيقة 

 (. .bit.ly linkاليمين أو الوصول إلى  الرابط)على 

https://www.commonsensemedia.org/
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 ولة اإلجراءات المقب

األنشطة التعليمية. ة  لمتابع  (HISD)  إستخدام الشبكة والخدمات اإللكترونية التي تقدمها المنطقة التعليمية (HISDالمنطقة التعليمية)   يمكن لطالب 

لسياسات الشبكة. تتضمن سوف يتعلم الطالب كيف يمكن لموارد اإلنترنت توفير معلومات تعليمية قيمة. ويتوقع من الطالب إتباع القواعد المقبولة  

 :هذه القواعد على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 

 كن مهذباً ومحترماً. ال ترسل رسائل أو  تعرض صور سيئة  •

إستخدم لغة مناسبة في أي نوع من اإلتصاالت. لن يتم إستخدام لغة بذيئة أو مسيئة أو غير مهذبة في التواصل. ، ويجب عدم الوصول إلى   •

 .التي ال تتماشى مع قواعد السلوك المدرسيالمواد 

 .وكلمات المرور والعناوين وأرقام الهواتفالمستخدم الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية مثل  أسماء  •

 .لألغراض التعليمية فقط سيكون إستخدام الخدمات اإللكترونية أن   •

 . وأبلغ أحد الكبارإذا رأيت مواد تنتهك قواعد اإلستخدام المناسب إقطع اإلتصال فوراً  •

 

 اإلجراءات غير المقبولة

يجب أن تكون على إستعداد للمساءلة عن ما تقوم بة إذا . و (HISDيحظر اإلستخدام غير السليم للخدمات اإللكترونية التي تقدمها المنطقة التعلينية)

 :لمقبول على سبيل المثال ال الحصر ما يليستخدام المقبول. وتشمل اإلجراءات التي تشكل اإلستخدام غير اإلتم إنتهاك سياسة ا

 ال تستخدم جهاز الحاسوب إليذاء اآلخرين أو عملهم.  •

 ال تتلف جهاز الحاسوب أو الشبكة بأي شكل من األشكال. •

ال تتدخل في تشغيل الشبكة عن طريق تنصيب برامج أو برامج تجريبية أو برامج مجانية التي تغيير أي من عناصر التحكم المصممة  •

 (.HISDلتوفير أمان اإلنترنت أو تغيير صورة الكمبيوتر اإلفتراضية الخاصة بـالمنطقة التعليمية)

 ال تنتهك قوانين حقوق النشر أو تشارك في أي أنشطة إجرامية يعاقب عليها القانون.  •

 ال تعرض أو ترسل رسائل أو صور مسيئة.  •

 إستعمال حسابك.  أخر تسمح لشخصال تشارك كلمة المرور الخاصة بك مع شخص آخر أو  •

الخاصة بالطالب أو الزمالء اآلخرين بما في ذلك إستكمال بيانات الملف المعلومات ال تكشف عن عنوانك الشخصي أو أرقام هاتفك أو  •

 الشخصي. 

 ال  تهدر الموارد المحدودة مثل سعة القرص أو الطباعة.  •

 ة أو الحمالت السياسية.ال توزع اإلعالنات أو الطلبات أو المشاريع التجاري •

 ال تتعدى على أضابير أو عمل أو ملفات اآلخرين.  •

و ال تتابع "القرصنة" الداخلية أو الخارجية أو إستخدام مواقع البريد اإللكتروني المجهولة أو نشر الفيروسات أو إرسال البريد المؤذي أ  •

( إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات اإللكترونية HISDالتعليمية)محاولة الوصول إلى مواد غير الئقة. يتم منح جميع طالب المنطقة 

 المتاحة.

 

 خدمة اإلنترنت

الواي    ( شهرياً لدعم الوصول إلى اإلنترنت عند عدم  وجود خدمة  20GBستخدام للبيانات )إ(الذي تم تخصيصة سعة  Chromebook) في جهاز

في المنزل أو المدرسة كلما كان ذلك  الواي فاي    لبيانات بشكل  منتظم  واإلتصال بشبكةاسعة  ليتوقع من الطالب مراقبة إستخدامهم  هذة  فاي . و

 ً  .في اإلاتصال ىئفقد يواجهون اإلنقطاع أو بط تللحد من إستخدام البيانات. إذا اقترب الطالب من قرب أنتهاء سعة البيانا ممكننا

 

متياز إستخدام إالمخصص للطالب سيكون لألغراض التعليمية فقط. وقد يؤدي أي إستخدام آخر إلى فقدان  ( Chromebookجهاز )أن إستخدام 

(Chromebook.)  .تراقب المنطقة التعليمية ويتوقع من الطالب إتباع نفس قواعد السلوك إلستخدام اإلنترنت وكما يتبعونها في الفصل الدراسي

 للطالب وإستخداماتها. (Chromebook)  عن بُعد نشاط أجهزة
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:يتوقع من الطالب

.إتباع قوانين حقوق النشر •

 .إستخدم اللغة المناسبة على اإلنترنت •

.أولياء األمور أو المسؤول أو المعلم الرسائل أو الملفات عند طلبجعل جميع   •

 ما  هوالمحظور؟

.إلى عواقب مثل اإلجراء التأديبي و/ أو اإلستخدام المحدود للجهاز (Chromebookقد يؤدي اإلستخدام غير المناسب لجهاز)

:ال يُسمح للطالب بما يلي

 تجاوز التصفية. •

.( الخاصة بطالب آخرpassword( أو كلمة المرور)usernameالمستخدم)إستخدم اسم  •

 .مشاركة كلمات المرور ) ماعدا الوالدين أولياء األمور( •

 .تنزيل أو تنصيب برنامج لم تتم الموافقة عليه •

 .العبث باألجهزة  بما في ذلك وضع الملصقات أو العالمات على الجهاز •

 ( أو برنامج من الجهاز بدون موافقة فيريزونSIMي شريحةالقيام بإزالة أي جزء من الجهاز)أ  •

إ ستخدام غرف الدردشة  والرسائل الفورية  وشبكات التواصل اإلجتماعي وإستضافة صفحات إلكترونية غير معتمدة من   •

 .المدرسة

.الوصول إلى مواد غير الئقة وغير مقبولة في أعراف المدرسة •

 دعم إستخدام الطالب في المنزل 

( لالستخدام التعليمي للطالب سواء في الفصول الدراسية أو في المنزل. ويلعب الوالدين أو أولياء األمور دوراً أساسياً Chromebook) تهدف أجهزة 

:على (. نحث الوالدين وأولياء األمورChromebookفي اإلستخدام اآلمن والناجح لجهاز)

 .قميةتجسيد نموذج السلوك اإليجابي والمواطنة الر •

مراقية وبشكل منتظم إستخدام الطالب للجهاز بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر مراقبة سجل المتصفح وإستخدام وسائل   •

 التواصل اإلجتماعي.   

 .الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب •

 .مشاركة القيم العائلية بشأن إستخدام الجهاز والعناية به مع طفلك •

 .ع حدود إلستخدام الجهاز واإلنترنت المناسبة لطفلكوض •

 .مساءلة الطالب عن السلوكيات من خالل تحديد العواقب المناسبة لإلستخدام غيرالسليم لألجهزة أثناء وجودهم في المنزل •

 .التحدث مع طفلك حول بصمته الرقمية و التي هي جميع المعلومات المتعلقة بشخص ما على اإلنترنت •

 .التنمر عبر اإلنترنت  وإبالغ المدرسة على الفور إذا وجدت أدلة على ذلكمراقبة   •

 (CSR) الدعم التقني: ممثل خدمة العمالء

بإدارة المشكالت الفنية والمتعلقة بتلف األجهزة )األجهزة وأجهزة الشحن إلخ( باإلضافة إلى مشكالت تطبيق   (CSR) يقوم ممثل خدمة العمالء  

)البرامج المنصبة والتطبيقات ونظام التشغيل وغيرها(. أن ممثل خدمة العمالء مسؤول عن تنسيق وتشخيص مشكالت الطالب والموظفين. البرامج 

.ممثل خدمة العمالء الطالب التقنيبإدارة مخزون التكنولوجيافي المدرسة  فريقويقوم 
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 الدعم التقني: فريق الطالب التقني

لتقديم الدعم التكنولوجي للمدرسة. على الطالب الراغبين في عضوية    ءممثل خدمة العمال مجموعة مختارة من الطالب يديره  فريق الطالب التقني هو  

 .الفريق التقني إرسال طلب إلى مدارسهم

(CIT) التعليم التكنولوجي للمدرسة( VILS) مدرب دعم التكنولوجيا التعليمية: 

 فيريزون هي بناء قدرة المتعلمين الكبار على النهوض بإنجاز جميع الطالب وسد فجوات التعلم الرقمي. سيدعم مدرب أن مهمة مدرب برنامج  

الموظفين والطالب والعائالت من خالل العمل على إنسجام أهداف المنطقة التعليمية والمدرسة   والحرم الجامعي برنامج فيريزون  فيريزونبرنامج  

 .ودعم التعلم على مدار العام

 األجهزة المفقودة أو المسروقة أو التالفة

(المخصص له. سيتم تزويد الطالب بمحفظة واقية Chromebook) وكما هو الحال مع أي مادة تعليمية أخرى يكون الطالب مسؤوالًعن جهاز

المعلمون مع الطالب على اإلستخدام المسؤول وحفظ أجهزتهم (. سيعمل Digital Promise(من قبل)Chromebookجهاز) وشاحن

(Chromebook) تم  تنصيب ميزة تحديد موقع األمان  في كل جهاز بحيث يمكن تعطيل األجهزة المسروقة وإستعادتها.  ي. باإلضافة إلى ذلك س

الخاص  ممثل خدمة العمالء الفقدان أو اسرقة أو التلف إلىأو الشاحن أو حقيبة الحماية على الفور في حالة  يجب على الطالب اإلبالغ عن الجهاز

(. .Digital Promiseوقائد المنطقة التعليمية الذي سيقوم بعد ذلك بإبالغ )  برنامج  فيريزون بهم والذي سيقوم بإبالغ  مدير المدرسة ومدرب

. ي ويتحمل والد أوولي أمر الطالب المسؤولية المالية عن أي ضرر  ستقوم المدرسة بتقييم األجهزة التالفة لتحديد ما إذا كان يمكن إصالحها أم ال

غير مدفوعة لمثل هذا   أو ضرر لحق بة بسبب اإلهمال الجسيم. ويجوز للمنطقة التعليمية إتخاذ إجراءات قانونية إلسترداد أي تكاليف متعمد للجهاز

 الضرر.  

 ااإلنسحاب أو التحويل 

ا والوالدين وأولياء  الطالب  إعادة جهازيوافق  الطالب من  (Chromebook) ألمورعلى  انسحب  إذا  أو  نهاية كل عام دراسي  قبل  إلى مدرستهم 

(التي لم تتم إعادتها كما هو مطلوب أو إبالغ السلطات  Chromebook) المدرسة أو غيًر المدرسة في منتصف العام الدراسي. قد يتم تعطيل أجهزة

 .المختصة

 مساءلة الطالب 

طالب مسؤول عن اإلستخدام المسؤول للجهاز والمقدم  للمنطقة لألغراض التعليمية. سيخضع الطالب الذين ال يلبون الحد األدنى من متطلباتأن كل   

وفقًا   التأديبية  العالجات  إلى  المقبول  الطالب  لقواعد  اإلستخدام  التعليمية)سلوك  المنطقة  و     (HISDالمنطقة  ستخدام لإل(  HISDالتعليمية)سياسة 

.للخدمات اإللكترونية للطالب المقبول

.أو أجزاء منها وإنسجاماً مع سياسات المنطقة التعليمية سيتم تطبيق العواقب على سوء إستخدام األجهزة أو المفقودة أو التالفة أو المدمرة 

:مستوى المخالفة  قد تشمل العواقب على سبيل المثال ال الحصرمايلي  وإعتماداً على

 .تذكير للطالب باإلجراءات والتوقعات •

 يمكن للمعلمين أو موظفي المدرسة إبالغ  الوالدينأو أولياء األمور كتابة و / أو إتصال هاتفي. •

 .بالسلوك والنتائج المرجوة والعالجات المناسبة قد يتم جدولة المؤتمرات للتأكد من أن جميع األطراف على علم •

تقييد إستخدام الجهاز المعين خالل اليوم الدراسي فقط. يمكن أن تتاح للطالب فرصة لكسب إمتيازات تمت إعادتها من خالل بروتوكول  •

 .تجديدي  في المدرسة

https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7905/2019-20CodeofConduct_English.pdf
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/parentforms/HISD-Electronic-Devises-Acceptable-Use-2016-2017-ENG-SPAN.pdf
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/parentforms/HISD-Electronic-Devises-Acceptable-Use-2016-2017-ENG-SPAN.pdf
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7903/parentforms/HISD-Electronic-Devises-Acceptable-Use-2016-2017-ENG-SPAN.pdf
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الطالب –األسئلة الشائعة 

 (؟Chromebookما هو جهاز) 

 (HISDبصفتك طالباً في المنطقة التعليمية) و  (Google Chrome(هو جهاز قائم  على اإلنترنت ويستخدم نظام تشغيل)Chromebookأن جهاز)

إلى) الوصول  السحبي)  (Google Driveيمكنك  التخزين  التطبيقات  cloudحيث يمكنك تخزين مواد الصف في  إلى  الوصول  أيضاً  . ويمكنك   )

ليس حاسوب محمول وليس لديه نفس سعة  (Chromebookأن جهاز)itslearning   ( (the HUB مثلاً  منصبة مسبقالقائمة على اإلنترنت وال

 .التخزين مثل جهازالحاسوب المحمول

 ستلمت جهازي ... ماذا  أفعل اآلن؟إلقد 

 تعليم األكاديمي في  المنطقةسيُطلب من جميع الطالب والمعلمين إكمال تدريب محدد تم تطويره وتحديده بواسطة قسم تكنولوجيا ال

 (. VILS Digital Promise) وبرنامج (HISD)التعليمية

كيف أقوم بتوصيل جهازي باإلنترنت؟

الشبكات المتاحة. يجب على  لتوصيل الجهاز باإلنترنت بشكل صحيح. يتم تصميم جميع األجهزة للبحث تلقائياً عبر (Chromebook Tourراجع)

ك المنزل  في  فاي  الواي  أو شبكة  بالمدرسة  اإلتصال  اإلتصال عبر حزمة  مالطالب  الطالب من  توفرها سيتمكن  حالة عدم  أساسي. وفي  وصول 

(Verizon LTE ً  .( المنصبة مسبقا

 لماذا ال يمكنني الوصول إلى مواقع معينة في اإلنترنت؟

األجهزة ببرنامج أمان عبر اإلنترنت لتصفية الوصول إلى اإلنترنت وضمان بقاء معلومات وبيانات الطالب آمنة. ولهذا السبب  يتم  تم تجهيز جميع  

 (. VPN" مثل) Work-around“ تقييد بعض المواقع للحفاظ على اإلستخدام المناسب.  يمنع مطلقاً تنزيل برامج "

 نشائها على جهازي؟ كيف أستطيع  طبع الوثائق التي قمت بإ

ستخدام أجهزة الطباعة الشخصية  إال يستطيع الطالب الوصول إلى موارد المدرسة للطباعة ما لم يتم حصولهم على موافقة بذلك. ومع ذلك  يُسمح لهم ب

 .باإلضافة إلى المكتبات العامة  Staples أو Office Depot أو FedEx في المنزل أو الموارد التجارية مثل مكتب

 ماذا أفعل؟ --ال يمكنني العثور على جهازي  

الفور إلى مممثل خد ة  يتحمل جميع الطالب مسؤولية الجهاز أثناء وجودة في حوزتهم. ويجب اإلبالغ عن األجهزة )المفقودة أو المسروقة( على 

.(Digital Promiseة الذي سيقوم بعد ذلك بإبالغ ) وقائد المنطقة التعليمي  (VILS) العمالء الخاص بهم والذي سيقوم بإبالغ مدير المدرسة ومدرب

أولياء األمور  –األسئلة الشائعة 

 هل هناك تكلفة إلستالم جهاز؟ 

 Samsung Chromebook Plus(على جهاز)VILS Digital Promise) ال. سيحصل جميع الطالب في المدارس المشاركة في برنامج

LTE) ي وفي المنزللإلستخدام التعليمي في الفصل الدراس. 

 هل سيحل هذا الجهاز محل اللوازم أو الكتب المدرسية؟

” في الفصل الدراسي. سيبقى الطالب بحاجة إلى المستلزمات التقليدية )دفاتر وأقالم first taughtال. الغرض من الجهاز هو تعزيز تعليم “

بعض الكتب الدراسية  لها نسخ تفاعلية عبر اإلنترنت فقد تظل النسخ الورقية متاحة   رصاص الخ( لضمان أعلى مستوى من النجاح. بينما هناك
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.لإلستخدام في الفصول الدراسية وحسب الحاجة

 لدى طفلي أجهزته الخاصة. هل يمكنني عدم المشاركة في  مبادرة "أخذ الجهاز إلى المنزل"؟

واألمن والمراقبة وقد ال يسمح لك بالوصول إلى التطبيقات والبرامج المعتمدة من قبل المنطقة  ال. جهازك الشخصي غير مجهز ببرامج التصفية  

 .التعليمية
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 ”ج“المستند 
اتفاقیة مشاركة المستخدمین النھائیین من الطالب القصَّر

هذه )هذه "االتفاقیة"(، والتي یسري مفعولها اعتباًرا من تاریخ السریان    المستخدمین النھائیین من المشاركین القصَّراتفاقیة مشاركة  أُبرَمت  
ل تحت االسم التجاري  المذكور أدناه )"تاریخ السریان"(، بین  المركز الوطني لبحوث المعلومات المتقدمة والتقنیات الرقمیة، المسجَّ

على القاصر المشارك في برنامج    ولي(ة) األمر أو    (ة )الممنوحة"(، و___________________ )الوالد  )"الجهة"دیجیتال برومیس"  
ما  فیرایزون لمدارس التعلم االبتكاري )المشارك القاصر(، والذي یشار إلیه باعتباره "المستخدم النهائي" أو "أنت" أو "لكم"(، ویشار إلیه

مجتمعین باسم "الطرفان". 
تقر وتوافق على ما یلي:  بتوقیعك، فإنك 

 الغرض 
وقد    سیتلقى المشارك القاصر جهاًزا السلكیًا وخدمة دون مقابل لتسهیل المشاركة في برنامج فیرایزون لمدارس التعلم االبتكاري. .1

بالجهاز الالسلكي والخدمة، ویحصل المشارك القاصر علیهما من  ) فیرایزون وایرلس  ) Verizon Wirelessشركةتبرعت 
 Verizonشركةالجهة الممنوحة وفقًا ألحكام وشروط هذه االتفاقیة. ویجوز إنهاء هذه االتفاقیة في أي وقت من جانب 

Wireless (   الوالد)ة(/  من جانب  وتكون مدة هذه االتفاقیة بدًءا من تاریخ السریان ألي سبب من األسباب. ) فیرایزون وایرلس
 إلى أن تنتفي عن المشارك القاصر صفة المشارك النشط في البرنامج.   ولي)ة( األمر 

 الجھاز الالسلكي والخدمة 
م الجهاز الالسلكي لغرض استخدام المشارك القاصر وحده، وفقط ألغراض البرنامج، وال یجوز بیعه أو نقله إلى أي شخص   .2 ُصم ِّ

أو بیانات ألغراض تسهیل المشاركة في البرنامج فقط؛ ومع ذلك، إذا   وستوفر فیرایزون وایرلس خدمة صوت و/أو كیان آخر. 
إرسال رسائل نصیة باستخدام الجهاز الالسلكي، أو یقوم   كان استخدام المشارك القاصر مفرًطا، أو یقوم بإجراء مكالمات دولیة/ 

برنامج، أو یقوم بتشغیل ألعاب، یجوز جعل الخدمة محدودة، أو إبطاؤها  فیدیو في أغراض لیست ذات صلة بال بتشغیل صوت/
فیرایزون   ) Verizon Wirelessشركةأو إنهاؤها دون إشعار. وفي نهایة مشاركة المشارك القاصر في الدراسة، ستوقف 

الممنوحة. الخدمة الالسلكیة عن الجهاز، وأنت توافق على إعادة الجهاز للجهة ) وایرلس
 التعامل مع المعلومات المرتبطة باستخدام الجھاز والخدمة 

، تفاصیل  على سبیل المثال ال الحصرالمعلومات المتعلقة باستخدام المشارك القاصر للجهاز الالسلكي والخدمة، بما في ذلك،  .3
العمیل   ة الممنوحة باعتبارها الطرف/أوقات استخدامه لخدمات البیانات أو إجراء المكالمات ولَمن، هي معلومات مملوكة للجه

المقیَّد في السجالت فیما یتعلق بالجهاز والخدمة. وبناًء على ذلك، یجوز الوصول إلى هذه المعلومات ومشاركتها من جانب الجهة  
لین بذلك من جانب الجهة الممنوحة، بما في ذلك  سیةمجموعة فیرایزون للموارد المؤس الممنوحة وأولئك األطراف المخو 

"(VCRG.)"  مجموعة  ولن تصل(VCRG )   .إلى أي معلومات أو محتوى یمكن من خالله التعرف على هویات األشخاص 
 التخلف عن تقدیم الخدمات و/أو انقطاعھا 

Verizon Wirelessسیلكو بارتنرشب(، المسجلة تحت االسم التجاري ) Cellco Partnershipال تتحمل شركة  .4
وایرلس"( أو البائعون أو الموردون التابعون لها أي مسؤولیة من أي نوع عن أي خسائر أو أضرار یتعرض لها  )"فیرایزون 

المستخدم النهائي أو مطالبات یقدمها ألي سبب كان، بما في ذلك التعویضات المباشرة أو غیر المباشرة أو الخاصة أو التبعیة أو  
تنشأ عن فرض قیود على الخدمة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أي   المضاعفة ثالث مرات أو التأدیبیة، أو التي 

تخلف عن أداء الخدمات المنصوص علیها في هذه االتفاقیة أو انقطاعها أو تعطلها، بغض النظر عن شكل اإلجراء، سواء في  
شكل من أشكال الخسائر أو األضرار أو   ویشمل هذا القید أي  العقد أو في حالة الضرر أو المسؤولیة التقصیریة أو غیر ذلك. 

التعویضات أو المطالبات أو النفقات، تلك التي تنشأ عن استخدام أو محاولة استخدام الخدمات، أو عدم القدرة على الوصول إلى  
لن یتم و أو مكالمات أو خدمات الطوارئ األخرى.  E911أو  911أنظمة أو أجهزة دعم الحیاة أو مراقبة األجهزة الحیویة أو 

اعتبارك طرفًا ثالثًا مستفیًدا من أي عقد ُمبَرم بین الجهة الممنوحة وفیرایزون وایرلس. 
التحكیم 
 یوافق المستخدم النھائي على أن، إلى أقصى حد منصوص علیھ في القانون:  .5

بموجب هذه االتفاقیة أو فیما یتعلق  ( أي خالف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذه االتفاقیة، أو بأي جهاز أو بخدمة مقدمة 1) 
ًما محایًدا ویدیرها جمعیة التحكیم األمریكیة )" بموجب  "( AAAبها، ستتم تسویتها من جانب هیئة تحكیم مستقلة تتضمن ُمحك ِّ

بصیغتها المعدلة بموجب هذه االتفاقیة. تجدون معلومات حول قواعد التحكیم "(، WIAقواعد التحكیم الصناعي الالسلكي )"
التحكیم لیس   .www.adr.org على الموقع اإللكترونيالصناعي الالسلكي والرسوم متاحة من جمعیة التحكیم األمریكیة 

إجراءات محكمة قضائیة؛ فقواعد التحكیم تختلف عن قواعد المحكمة. ال یوجد قاٍض أو ھیئة محلفین في إجراءات التحكیم. 
وتسري فقرة التحكیم هذه على أي مطالبات قد یسعى المستخدم النهائي إلى التمسك بها وتأكیدها ضد الجهة الممنوحة أو  
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 Verizonشركةوعلى أي مطالبات قد تسعى الجهة الممنوحة أو  )،فیرایزون وایرلس ) Verizon Wirelessشركة
Wireless ( شركةإلى التمسك بها وتأكیدها ضد المستخدم النهائي. ) فیرایزون وایرلسVerizon Wireless (   فیرایزون

 هي طرف ثالث مستفید من هذه االتفاقیة لهذا الغرض. ) وایرلس
حتى إذا كان القانون المعمول بھ یسمح بالدعوى الجماعیة أو إجراءات  ( ینطبق قانون التحكیم الفیدرالي على هذه االتفاقیة. 2) 

م الجماعیة، یتنازل المستخدم النھائي عن أي حق في السعي على أساس جماعي إلى تسویة أي من ھذه الخالفات أو  التحكی
 أو ضد أيٍ من الجھات/   )فیرایزون وایرلس،  )   Verizon Wirelessشركةالمطالبات المذكورة آنفًا ضد الجھة الممنوحة أو  

وإذا انضمت مطالبات متعددة في إجراء واحد، فقد ال یخضع بعضها للتحكیم، وال    أسالفھا في المصلحة.  أوالشركات التابعة لھا  
َدت   بد أن تبقى المطالبات األخیرة إلى أن یُتوصَّل إلى قرار بشأن أي مطالبات مشمولة في هذا اإلجراء وخاضعة للتحكیم. وإذا أُك ِّ

ا التحكیم في شأنها، فال بد من فصل المطالبات الخاضعة للتحكیم عنها. ومع  مطالبات ضد أطراف متعددة، وبعضها لیس مطلوًب 
 ذلك، یحتفظ المستخدم النهائي بحقه في تقدیم شكوى إلى أي وكالة أو هیئة أو لجنة تنظیمیة. 

م الحكم بانتصاف یتجاوز ما هو منصوص علیه في هذه االتفاقیة، كما لیس من  3)  سلطته إصدار قرار  ( لیس من سلطة المحك ِّ
م الذي یبت في مطالبة ناشئة عن اتفاق مسبق أو ذات صلة به الحكم بأكبر قدر   بالدمج أو بالتحكیم الجماعي، إال أنه یجوز للمحك ِّ
من االنتصاف الموضوعي على أساس غیر جماعي إلى الحد الذي یسمح به االتفاق المسبق. في جمیع حاالت التحكیم، یجب  

م إن   فاذ قوانین التقادم الساریة، وله أن یقرر ما إذا كان الموضوع قابًال للتحكیم أم ال. أما في تحكیم القضایا الكبیرة/ على المحك ِّ
مین تطبیق قواعد اإلثبات الفیدرالیة، ویجوز للطرف الخاسر السعي لمراجعة الحكم أمام لجنة   المعقدة، فیلزم أیًضا على المحك ِّ

مین. ( مح3مراجعة تتألف من ثالثة ) .  ك ِّ

: )دیجیتال برومیس( Digital Promise:الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر

وق ِّع هنا:  وق ِّع هنا:
كاثرین  Kathryn Petrillo-Smith/االسم الكامل بخٍط واضح: االسم الكامل بخٍط واضح:

 سمیث-بیتریلو
Connecticut Ave NW, #935 1001العنوان: العنوان:

Washington, DC 20036 
التاریخ: التاریخ:

المشارك: الطالب)ة(اسم 
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بدوره إلى  سیعیده الشروط، تجوز مطالبتي بإعادة جهازي الالسلكي المخصص لي إلى مدیر المدرسة، والذيأفهم أنه إذا انتهكت أي شرط من هذه 
 مدیر المنطقة التعلیمیة.

______________________________________ ______________________
 التاریخ الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر

______________________________________ _______________________
 التاریخ الطالب)ة(

 :

�

 Houston Independent School District - دیجیتال برومیس غلوبال /Digital Promise Global



 

  إتفاق -(HISD)سياسات وإجراءات المنطقة التعليمية – (VILS DIGITAL PROMISE)برنامج فيريزون

 (CHROMEBOOK) جهاز

 

 يرجى تأشير كل فقرة وإكمال معلومات اإلتصال أدناه لتأكيد فهمك وموافقتك   :الطالب )الطالب( والوالدين وأولياء األمورالى 

 

الوالدين/ ولي  

 األمر

 

  في الشهر وأنه ال يجوز لي  ( 20GB)أن أراقب إستخدام بياناتي بحيث ال أتجاوز   هناك حاجة أدرك بأن 

 .لأللعاب إستخدام الجهاز لي   إستخدام الصوت أوالفديو إال فيما له عالقة بالبرنامج وال يجوز
 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

 

 .ستثناء تلك التي تقدمها مدرستيإدفع إثمانها ب الواجبأي تطبيقات  أوافق على عدم تنصيب

 الطالب

لوالدين/ ولي  

 األمر

 

الشخصية على الجهاز أو السماح ألي أجهزة  (hotspot)باإلنترنت أوافق على عدم إستخدام نقطة اإلتصال

 .أخرى بالوصول إلى نقطة االتصال الشخصية للجهاز
 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

 شركة فيريزون. بدون موافقةأو برنامج من الجهاز  (SIMأوافق على عدم إزالة أي جزء)أي شريحة

 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

ووضعة في المحفظة التي زودنتا بها شركة    دائما   (Chromebookجهازي )أوافق على العناية ب

 .عندما ال يكون قيد االستخدام أو النقل فيريزون

 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

  

(أو ضرر  Chromebook) ولي أمر الطالب المسؤولية المالية عن أي ضرر متعمد لجهاز أو يقبل والد

 .يلحق بالجهاز بسبب اإلهمال الجسيم
 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

  

 أوافق على إستخدام جهازي في الواليات المتحدة األمريكية الخمسين فقط. 

 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

  

دولية  بما في  ةصورمأوافق على عدم إجراء مكالمات دولية أو إرسال رسائل نصية أو فيديو أو رسائل 

 .ذلك المكالمات والرسائل إلى كندا والمكسيك
 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

تعليق الخدمة أو إنهاؤها في أي وقت دون  (VGCCOأو)  (Verizon Wirelessأني أدرك أنه يمكن لـ)

 إشعار. 

 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

 

أوافق على إبالغ ذلك على الفور إلى ممثل خدمة   أو فقدانة أو سرقتهجهازي المخصص لي  تلففي حالة 

الذي    وقائد المنطقة التعليمية (VILS( المحدد الذي سيقوم بإبالغ مدير المدرسة ومدرب)CSRالعمالء )

 .(Digital Promiseسيقوم بعد ذلك بإبالغ برنامج)

 

 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

 



 

ألي أغراض غير مناسبة أو غير أخالقية أو غير قانونية   (Chromebookأوافق على عدم إستخدام جهاز) الطالب

ستخدام البريد اإللكتروني والرسائل والوصول إلى الوسائط والبرامج للقيام بأنشطة على اإلنترنت وإ

 .للطالب (Chromebook) أن المنطقة التعليمية تراقب عن بُعد نشاط واستخدام أجهزةالرقمية. 

الوالدين/ ولي  

 األمر

 أ

الجهازأو نقله إلى أي  وال يجوز لي بيع  ستخدامي فقط ولتسهيل المشاركة في البرنامجإلالجهازأن  درك

 . طرف ثالث أوالسماح ألي طرف ثالث بإستخدام الخدمة ألغراض غير تلك المتعلقة بالبرنامج

 
 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

 

إلى مدرستي قبل نهاية كل عام دراسي أو إذا انسحب الطالب من  (Chromebookأوافق على إعادة جهاز)

التي لم يتم   (Chromebookوقد يتم تعطيل أجهزة)في منتصف العام الدراسي.  رالمدرسةالمدرسة أو غي  

 .إعادتها كما هو مطلوب و / أو إبالغ السلطات المختصة عنها
 الطالب

الوالدين/ ولي  

 األمر

 

 ً  .في تفاعالتي الرقمية مع اآلخرين وأن أعتني بالجهاز المخصص لي أوافق على أن أكون لطيفاً وآمنا

 الطالب

 

 (CSR) إلى ممثل خدمة العمالء لي   المخصص الجهازمن هذه الشروط  فقد يُطلب مني إعادة  قمت بإنتهاك أي أدرك أنه إذا 

 .و / أو قد أواجه إجراءات تأديبية ]                                هنا CSR أدخل اسم[

 

 اسم الطالب:__________________________________________________التاريخ______________

 

 اسم الوالدين/ ولي األمر___________________________________________التأريخ ______________

 

 ر:_________________________________________________التاريخ______________توقيع ولي األم

  

 رقم الطالب_____________________________________________________الصف____________ 
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