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 إتفاق إعارة الحاسوب المحمول للطالب
2018-2017 

 
  :التالیة الشروط وفق أدناة في أسمة المدون الطالب الى المحمول الحاسوب جھاز إعارةب قوم المنطقة التعلیمیةتس 

o   ھذا. ستحفظ المدرسة ھذا اإلتفاق في  الطالب على إتفاق إعارة الحاسوب المحمولولي أمریجب ان یوقع الطالب ووالد أو

 الملف.  

o یستعمل الحاسوب لألغراض التعلیمیة فقط. أي إستخدام أخر قد یؤدي الى فقدان إمتیاز إعارة الحاسوب. 
o   اإلنترنت، علىلنشاط ا شملیو قانوني، أوغیر أوغیرأخالقي الئق غیر غرض ألي المحمول الحاسوب ستخدامال ی 

 یؤدي قد السیاسة ھذه إنتھاكأن  . الرقمیة والبرامجوإستخدام وسائل اإلتصال  والرسائل، اإللكتروني البرید ستخدامإو
  .تأدیبیة إجراءات وإتخاذأ المحمول الحاسوب إعارة إمتیازات فقدان إلى

o أي نسخ یمكن الو. األشکال من شکل بأيالمنطقة التعلیمیة المّحملة علیة  برامج الو المحمول جھازالحاسوب تغیریجوز ال 
 بعض في المعلمون قومی قد. المحمول الحاسوب على عتمدمُ  غیر برنامج أي تحمیل یمكن وال المحمول، الحاسوب من برنامج

 ).HISD( علیمیةالمنطقة الت برامج مرکز من بھا المصرح البرامج تیلتثب الطالبة یبتوج انیاألح

o  لالسترداد قابلة غیر دوالراً  25 رسوم دفع األمور أولیاء أو اآلباء من المطلوب . 

o اإلھمال بسبب أوالتلف المحمول الحاسوب یعل تعمدمُ  ضرر أي عن المالیة المسؤولیة تحمل األمورعلى أولیاء أو اآلباء یوافق 
 من مزیدوھناك ال .الضررعن مدفوعة غیر تكالیف أي ستردادإل قانونیة إجراءات . وقد تتخذ المنطقة التعلیمیةالجسیم

 .الطالب دلیل في التعلیمیة والمواد المحمول العنایة بالحاسوب حول المعلومات

o الظھر حقیبة داخل لوضعھا مناسبة ستكون التي ،طالبأو حقیبة لكل  طنةبّ مُ  حاسوب حقیبة بتوفیر التعلیمة المنطقة ستقوم. 
ً  ةتحقیب في المحمول الحاسوب وضع یتم أن ویجب  .االستعمال قید كونی ال عندماوثابتا

o طقة التعلیمیةنللم ملك ھو المحمول الحاسوب )HISD(. عام كل نھایة قبل الطالب مدرسة إلى المحمول الحاسوب إعادة یجب 
 الشرطة عن الحواسیب إبالغ یتمس .العام منتصف في المدرسة بتغییر قام أو المدرسة من الطالب نسحبإ إذا أو دراسي،

 .سرقت نھاوكأ مطلوب ھو كما یتم إرجاعھا لم التي المحمولة

o تضرر وأ رقسُ  أو المحمولالحاسوب  فقد إذافوراً  المدرسة مسؤولي بالغإب الطالب قومی. 

o   المحمول بالحاسوب المناسبة عن العنایةاألمور وأولیاء واآلباء أو الطالب من لكل معلومات المنطقة التعلیمیة توفر 
 یإل األمور اءیأول دعوة تمیو ،"ةیالرقم المواطنة"التوجیھات بشأن  الطالب حضری. للتكنولوجیا المسؤول ستخدامإلوا

 .الموضوعات ھذه حول حضورالنشاطات والعروض

 الرقمیة المواطنة سیاسة(ب)إتفاق  للطالب اإللكترونیة للخدمات المقبول ستخدامإلا سیاسةالطالب كالً من (أ) ب وولي أمرللقد قرأ الطا
 التعلیمي واإلستخدام المناسبة بالعنایة الكاملة المسؤولیة تحمل على نوافق األمر، ولي أو أدناه الطالب والوالد الموقعون ،نحن .المسؤولة

 .الوثیقة ھذه الموصوف في الحاسوب لجھاز
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