مدارس ميلووكي العامة
اتفاقية استالم جهاز كروم بوك
إلى :الوالدين وأولياء األمور والطالب جميعًا
هدفنا من إعداد فرص التعلم عبر اإلنترنت هو توفير خيارات لتعزيز المهارات األكاديمية ،وتعويض ما فات الطالب من دروس
تعليمية ،وتوفير الروتينيات والهياكل لمساعدة الطالب على البقاء على اتصال وتواصل .يبقى الجهاز مل ًكا للمنطقة التعليمية
لمدارس ميلووكي العامة.
يُسمح لألهل باستالم جهاز كروم بوك ليتمكن أبناؤهم من الوصول الالزم إلى المواد التعليمية عبر ببكة انانترنت.
ي أمر الطالب.
يجب قراءة اتفاقية اناستالم التالية وتوقيعها من قبل والد(ة) أو ول ّ
ي األمر على اآلتي:
بالتوقيع على اتفاقية التسجيل هذه ،يوافق الوالد(ة) و/أو ول ّ
●
●
●
●

●

المستخدم هو المسئول عن العناية بجهاز كروم بوك وصيانته.
يقتصر استخدام ببكة الكمبيوتر وانانترنت على األغراض التعليمية فقط.
لن يُسمح للطالب بمحاولة الدخول أو الوصول إلى أي مواقع كمبيوتر أو ملفات غير مصرح بها.
سيظل جهاز كروم بوك قيد التصفية كما هو داخل المدرسة .تحتاج معظم األعمال إلى اناتصال بببكة واي
فاي .ومع ذلك ،يوجد طريقة ناستخدام برامج جوجل للمستندات وجداول البيانات وبرائج العرض في وضع
عدم اناتصال عند اللزوم .يلتزم الطالب بسياسة اناستخدام المقبول لمدارس ميلووكي العامة والسياسة واللوائح
التنظيمية  1:1عند استخدام أجهزة كروم بوك الخاصة بهم.
ي األمر مراسلة مركز دعم التكنولوجيا على
ول
أو
الوالد
إذا حدث أي عطل في الجهاز ،يجب على الطالب و/أو
ّ
عنوان البريد اإللكتروني  tsc.milwaukee.k12.wi.usعلى الفور وعدم اإلقدام على معالجة أي عطل
عرف الطالب ووصف العطل في رسالة البريد اإللكتروني
بنفسه .يُرجى إضافة رقم الهاتف واسم المدرسة و ُم ِّ ّ
حتى نتمكن من اناتصال بك إلعالمك بالخطوات التالية.

بالنظر إلى استخدام جهاز كروم بوك المحدد ،أوافق/نوافق على إبراء وإخالء ذمة مدارس ميلووكي العامة ووكالئها وموظفيها
ومجلس اإلدارة واإلداريين والمتطوعين ،فرادى وجماعات ،من أي مطالبات أو أضرار أو قضايا قد تنبأ من جراء استخدامنا او
استخدام ابننا/ابنتنا لجهاز كروم بوك موضوع هذه اناتفاقية .وهذا يبمل المطالبات المتعلقة بـ:

.1
.2
.3
.4
.5

محتوى أي معلومات أو نصائح يتلقاها الطالب من مصادر خارج المنطقة التعليمية أو أي تكاليف يتكبدتها نتيجة لطلب
هذه النصائح أو قبولها.
أي أضرار ناجمة عن وصول الطالب إلى مواد غير مرغوب فيها عبر اإلنترنت.
أي أذى يلحق بالطالب نتيجة استخدامه لببكة اإلنترنت.
أي تكاليف أو التزامات أو أضرار ناجمة عن استخدام الطالب للجهاز أو الببكة أو انانترنت.
أي تبعات نانقطاع الخدمة أو التغييرات سواء كانت أو لم تكن تحت سيطرة موظفي المنطقة التعليمية للمدرسة و/أو
خصوصية البريد اإللكتروني.
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 .6المعلومات والتثقيف اإلعالمي  -الوصول إلى المعلومات بكفاءة وفعالية ،وتقييم
المعلومات ببكل نقدي وكفاءة وفهم كيفية إنباء رسائل الوسائط.
 .7فحص كيفية تفسير األفراد للرسائل ببكل مختلف ،وكيفية تضمين القيم ووجهات النظر أو استبعادها ،وكيفية تأثير وسائل
اإلعالم على المعتقدات والسلوكيات.
 .8امتالك فهم أساسي للقضايا األخالقية والقانونية المحيطة بالوصول إلى المعلومات واستخدامها.
ي ،وعلى ابني/ابنتي القاصر(ة) ،وعلى ممثلينا البخصيين وورثتنا والمعينين من قبلنا.
إنني أدرك أن هذا اإلصدار ينطبق عل ّ
التاريخ_____________ :
التوقيع ____________________________ :اناسم بخط اليد________________________ :
(توقيع الوالد/ة)

(اسم الوالد/ة)

اسم المدرسة________________________________________ :
رقم الهاتف_____________________________________________ :
عنوان البريد اإللكتروني________________________________________ :
اسم الطالب (بخط اليد) ____________________________ :المرحلة التعليمية____________ :
رقم جهاز كروم بوك الخاص بالمدرسة_____________________ :
**يجب إعادة جميع األجهزة المستلمة في موعد أقصاه **20/11/6
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