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  لجهاز كروم بوك و الحاسب اللوحي المدرسية تفاقيةالسياسات و اال

2021 – 2020العام الدراسي   

و أكروم بوك  لجهاز االستخدام المسؤولو ولي األمر عند  ةالمدرسة و الطالب كل من ربط اتفاقية المستخدم بينييغطي هذا المستند السياسات و 

 .الخاص بالمدرسةالحاسب اللوحي 

 ألتزم و أوافق على ما يلي؛فإني في هذه المدرسة،  ةو متعلم ةكطالب

 و المحافظة بشكل جيد على جهاز كروم بوك أو الحاسب اللوحي و ملحقاته.، االحترام، المسؤولية 

 لالستخدام الفعال بشكل يومي كل ليلة جهازيشحن بطارية  من التأكد. 

 فيللتعر البطاقة أو حقيبة حماية مع وضع ملصق  حافظةفي  إلى المدرسة كل يوم جهازيحضار إ. 

  في الحافظة أثناء التنقل بأمان في ممرات المدرسة. جهازيحمل 

 عند التنظيف. قطعة قماش رقيقة فقط المسؤولية في جعل الجهاز المذكور مرتباً و استخدام 

 في قسم تقنية المعلومات إذا اقتضي األمر.  ةالمعني ةللموظف أضرار عطل و اإلبالغ عن أي 

  بالغ اإل ً  في قسم تقنية المعلومات. ةالمعني ةجهاز و/أو ملحقاته للموظف ة أيسرقأو  فقدانعن  فورا

 أو على الحافظة.  الحاسب اللوحيأي بطاقات مدرسية يتم إلصاقها على ب أو العبث عدم إزالة 

  آخر طالبخاص ب جهاز كروم بوك أو حاسب لوحيعدم أخذ أي. 

  في قسم تقنية المعلومات ةالموظفعلى جهازي بدون إذن من  برمجيات ، أو إزالةتغييرتثبيت، أو عدم . 

  في قسم تقنية المعلومات ةالمعني ةالموظفالحاسوب بدون موافقة من إعدادات  التالعب أو تبديلعدم . 

  أخريات طالباتمع  ملحقات أو أجزاء من الجهازعدم استبدال. 

  مستخدم إضافي. معلوماتعدم إنشاء 

 باستثناء ما إذا كان قد تم إرساله لإلصالح أو  و/أو ملحقاته في المدرسة ألي سبباستعارة جهاز كروم بوك أو الحاسب اللوحي  عدم
 .المعلومات تقنيةاالستبدال في قسم 

  المزودة. جهاز كروم بوم أو الحاسب اللوحي الخاص بي و ملحقاته فقدان أو عطل ل أيبعدم التسبب 

  ات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت عند استخدام الجهاز المذكور.سياسالاتباع 
 

 كولي أمر؛

 ___________:____ة___  رقم تعريف الطالب_________________________________________بالكامل: ________________________ ةاسم الطالب

 ______________ الصف و الشعبة: __________________________________________________________عنوان البريد اإللكتروني: ____________

 أو الحاسب اللوحيجهاز كروم بوك ل ابنتي المناسبدوراً نشطاً في استخدام  سوف يكون لي. 

 بجهاز كروم بوك أو الحاسب اللوحي و ملحقاته.مناسب  بشكل االهتمامعلى بقوة  بنتيشجع اسوف أ 

 أثناء فترة بشكل يومي و خاصًة المدرسة  إلحضاره إلىالحافظة  وضعه في بشكل كامل و الجهازعلى شحن  بقوة بنتيسوف أشجع ا

 .االختبارات المدرسية

 نلتزم سوف  بنتيني و اعلى أن وافقت وات و االتفاقيات المدرسية في قسم تقنية المعلومات و االتصاالت سياسال همو ف قراءةلقد قمت ب

 باللوائح المذكورة.

  أو  رسومأي  بدفعسأقوم ، و ملحقاته و كروم بوك أو الحاسب اللوحي و/أو إلحاق أضرار بجهاز ةعن فقدان أو سرق النمسؤو  ابنتيو أنا

 .مقابل اإلصالح و/أو الخسارة و/أو االستبدال إذا لزم األمر غرامات

 
 الجهاز و الملحقات التي تم استالمها:

 __________________________ى:  الحاسب اللوحي                         كروم بوك                      الشاحن                  الحقيبة                       أخر         
 

 ات.يالسياسات واالتفاق بأن ذلك يقع ضمن كولي أمر و االلتزاماتاألدوار  المسؤوليات وأدنى بالتوقيع  أقررت و وافقتلقد 
 

 ____________________:___ولي األمر_____________________  رقم تعريف __________بالكامل: ________________________ ولي األمراسم 

 ____________________________________: _رقم/أرقام التواصل           ____________________________عنوان البريد اإللكتروني: ____________

 ________________________________توقيع ولي األمر: _____________________________________________            التاريخ: _______________

 إلى المدرسة عند استالم جهازكم.هذا المستند  الورقة و إعادة يرجى ملء و توقيع
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School Chromebook/IPAD Policies and Agreement 

School Year 2020 - 2021  
 

This document covers policies and binds a user agreement between the school, student and its parent/guardian, in 

using responsibly the leased Chromebook/IPAD of the school. 

As a Student/Learner of this school, I hereby abide and agree on the following;  

 Be responsible, respectful, and take good care of the issued Chromebook/IPAD device and its peripherals. 
 I will make sure to charge the battery of my device each night in order to effectively use every day. 
 I will dutifully bring my device and put it in a protective case/bag with labels to identify in school every day.  
 I will always carry my device in the case while moving safely through the hallways.  
 I will be responsible for making the said device tidy and will use a micro fiber cloth only when cleaning. 
 I will report/notify errors and damages to the concerned IT staff if deemed necessary. 
 I will report/notify a lost/stolen device and/ or its peripherals immediately to the concerned IT staff. 
 I will not take off / tamper any school labels that are on my tablet or case. 
 I will not take another student’s Chromebook/IPADs.  
 I will not install, change, or remove software on my device without permission from the IT staff. 
 I will not manipulate/alter the computer setting without consent from the concerned IT Staff.  
 I will not exchange peripherals or parts of the device with other learners. 
 I will not create additional user log-ins. 
 I will not be allowed to borrow the Chromebook/IPAD and/ or its accessories in the school for whatever 

reason/s except if it was submitted for repair or replacement in the IT department.   
 I will not cause any loss or damage to my Chromebook/IPAD and accessories provided. 
 I will abide the ICT department’s School Policies and Agreements when using the said device. 

 

As Parent/Guardian of; 

Student Full Name: __________________________________________________    Student ID : _____________ 
 

Gender : _____   Email Address: _____________________________    Level & Section : ____________________ 

 I will take an active role in my child’s proper use of Chromebook/IPAD.  
 I will strongly encourage my child to take appropriate care of their Chromebook/IPAD and its accessories.  
 I will strongly require my child to take their devices fully charged, case/bag it, and bring to school each day 

especially during school examinations.   
 I have read and understand the ICT department’s School Policies and Agreements and agreed that me and 

my child will adhere to the said regulations.  
 My child and I are accountable for are lost or stolen and/ or damages to the leased Chromebook/iPad and its 

accessories. I will settle any corresponding penalty or charges for repair, lost, and/ or replacement if deemed 
necessary. 

 

Device and Accessories Received : 
 

     IPad                   Chromebook    Charger                    Bag                  Other: _____________________
 

I acknowledged and agreed by signing below the stated responsibilities, roles, and liabilities as parent/guardian that 
are inclusive of this policies and agreement. 
 

Parent/Guardian Full Name: ___________________________________________   Parent ID : _______________ 
 

Email Address : ____________________________________________    Contact No./s : _____________________  
 

Parent/Guardian Signature: _______________________________                     Date: ________________________ 

PLEASE FILL IN, SIGN AND RETURN THIS DOCUMENT WHEN COLLECTING YOUR DEVICE. 


