Toledo Public Schools
الحرم التعليمي
1609 N . Summit Street• Toledo, Ohio 43604

اتفاقية استعارة جهاز

Chromebook

اختصارا بـ  )TPSللطلبة المستحقين فرصة استعارة جهاز  Chromebookأثناء التحاق الطالب فعليا ً في مدارس
تقدم ( Toledo Public Schoolsتُعرف
ً

 .TPSتختص هذه االتفاقية بجهاز  Chromebookوأي برامج وملحقات يستعيرها الطالب أثناء التحاقه وتسجيله في مدارس  .TPSوبقبول حيازة جهاز
 ،Chromebookفإننا نوافق بموجب ذلك على الشروط واألحكام التالية.
.1

اإلرجاع
إننا ندرك أن جهاز  Chromebookمملوك لمدارس  .TPSإذا تخرج الطالب من مدارس  TPSأو انسحب منها
أ.
أو تركها فإننا نوافق على إعادة جهاز  Chromebookإلى مدارس  .TPSسوف يؤدي عدم إعادة جهاز
 Chromebookإلى حجب كشف الدرجات أو شهادة الدبلوم أو كليهما حتى يتم إعادة الجهاز أو تحصيل ثمنه.
ب.

نقر بالتزامنا بإعادة جهاز  Chromebookإلى مدارس  TPSبنفس حالته األصلية التي استلمناه بها ،فيما عدا

ج.

حاالت البلى واالستعمال العادية.
ندرك أن مدارس  TPSقد تسعى إلى رفع قضايا جنائية أو طلب تعويضات مدنية إن لم نقم بإعادة
جهاز  Chromebookقبل تاريخ اإلعادة المحدد أو تاريخ الخروج من المدرسة.

د.

نوافق على وجوب إعادة جهاز  Chromebookيوم  15أغسطس أو قبل ذلك في الموقع المحدد من جانب
مدارس .TPS

.2

االستخدام المقبول
نوافق على اتباع جميع سياسات مدارس  TPSالمتعلقة باالستخدام المقبول للوسائل التكنولوجية .انظر
أ.
https:/www.tps.org/discover-tps/board-of-education/meeting-information.html

ب.

ندرك أن مدارس  TPSقد تطلب إعادة جهاز  Chromebookفورا ً إن تم استخدامه ألغراض غير مالئمة أو
مسيئة أو كليهما .ال تتحمل مدارس  TPSأي مسؤولية عن سوء استخدام الطالب لجهاز  Chromebookألغراض
غير مالئمة أو مسيئة أو كليهما.

ج.
د.

ندرك أن على الطالب إحضار جهاز  Chromebookمشحونًا بالكامل كل يوم إلى المدرسة.
نقر بأنه يجب اإلبالغ فورا ً عن أي تلف (يتجاوز حالة البلى واالستعمال العادي) أو فقدان جهاز  Chromebookإلى
مدارس  TPSعلى الرقم  .419-671-0001في حال وقوع ضرر/كسر/سرقة/فقدان الجهاز خالل فترة االستعارة،
يتحمل ولي األمر/الوصي مسؤولية دفع تكاليف اإلصالح بما قد يصل إلى تكلفة استبدال الجهاز بالكامل.

.3

المسؤولية القانونية
نقبل استالم جهاز  Chromebookبحالته "األصلية".
أ.
ال تتحمل مدارس  TPSتحت أي ظرف من الظروف أي مسؤولية قانونية تجاهنا بأي طريقة فيما يتعلق باستخدام
ب.
جهاز .Chromebook
أقر بأنني قرأت هذه الوثيقة ،وفهمت جميع بنودها ،وأوافق على االلتزام بما جاء فيها.

توقيع ولي األمر/الوصي:

التاريخ_____________:

االسم مطبوعاً____________________________________________________________ :

______________________

العنوان:

رقم الهاتف ___________________________ رقم بطاقة ______________________________ TPS
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