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برنامج المدرسة الصيفي عام  2018-2017حول أخذ
جهاز الكروموبوك للبيت ومسؤولية ضياع أو أي ضرر يحصل
لهذا الجهاز .

كيي نعرف قرارك بالسماح لطفلك التلميذ عندنا بأن يأخذ معه للبيت جهاز الكروم بوك المخصص لهم تحت طائلة مسؤوليتك خالل فصل الصيف .من فضلك إقرأ هذه الوثيقة
كا ملة ( مع قراءة الصفحة الخلفية ) .المشاركة بهذا البرنامج طوعي أي ليس إأجباري .
مطلوب إمالء نموذج واحد لكل تلميذ.
رقم الطالب___________
اسم التلميذ_________________________________الصف___________ بار كود____________

-

❑ طفلي التلميذ عندكم سوف يجلب إلى البيت جهاز
الصيف
الكروموبوك الخاص به إلى البيت خالل فصل
❑
❑
المدرسي  ,وحسب معلوماتي سوف يعيد الطالب هذا
الجهاز إلى المدرسة التي هو مسجل فيها حاليا ً خالل
عام 2018-2017
أآلباء/
توقيع ولي األمر________________________ أسم ولي األمر_________________________التاريخ_________

أو

إن طفلي والتلميذ عندكم لن يجلب معه إلى البيت جهاز
الكروموبوك الخاص به خالل فصل الصيف المدرسي .

كي نعرف قرارك بأنك مسؤول علن حماية الجهاز و ستدفع كلفة أي ضرر و لجهاز الكروموبوك المعار لك ضد الضياع أو األذى الناتج عن سوء االستخدام وهو تحت
رعايتك .رجا ًء إقرأ هذه الوثيقة كاملة ( مع قراءة الصفحة الخلفية)  .المشاركة بهذا البرنامج هو طوعي أي ليس إجباري .

ال

نعم
أنا أرغب بالمشاركة في برنامج إيذاء أوضياع الكروم بوك  .أنا أوافق
على شروط المشاركة مضمنا ً مسؤوليتي لكل ضرر أو ضياع أو أذى
غير مغطى أو محمي في هذا البرنامج .البرنامج اليغطي إي ضرر
مقصود أو اساءة استخدام أو إهمال من قبل أي شخص في المنزل .
خيارات الدفع
طريقة الدفع االعتيادية بأن تسجل في برنامج إيذاء أو ضياع الكبروم
بوك هي دفع  $30كل سنة مدرسية .هذا المبلغ تم تخفيضه للطالب الذين
يأخذون طعام بدون مقابل أو بسعر مخفض بالمدرسة.
يرجى اختيار طريقة الدفع والمبلغ الذي ستدفعه من الخيارات التالية :
( يرجى كتابة الشيك لصالح .) Edmonds School District
_

دفعة اعتيادية وقدرها  $30كل سنة مدرسية  .غير قابلة
لإلسترجاع .

_ إن طفلي يأخذ طعام بدون مقابل أو بسعر مخفض.
عندها عليك مبلغ وقدره  $10لكل سنية مدرسية  .غير
قابلة لآلسترجاع .

الحسميات الممكنة:
ضرر
سرقة
ضياع

أنا الأرغب بالمشاركة في برنامج إيذاء  /ضياع جهازالكروم بوك  .أنا
أعرف أن مسؤوليتي لكل ضرر أو ضياع هي  %100لألجهزة
المستعارة من المدرسة.
كلفة القطعة البديلة للجهاز هي$ 305.00 :
كلفة ا لقطع التبديلية هي كالتالي:







كروموبوك
شاشة
لوحة مفاتيح /باللمس
كابل الكهرباء
مفصالت
غالف حافظة مع شعار المدرسة

إذا كان هناك أي نوع من األذى أ(الضرر) أو ضياع ألي من البنود المذكورة
أعاله  ،سيتم فرض رسوم على حساب الطالب في كغرامة دائمة

إلدارة المدرسة فقط

ال يوجد حسم
ال يوجد حسم
حسم $150

التاريخ:

التاريخ

توقيع اآلباء أو أولياء األمر:

توقيع اآلباء أو أولياء األمر:

اآلسم:

اآلسم:

Rev 5/17

$ 305.00
$ 70.00
$ 125.00
$ 25.00
$ 45.00
$ 25.00

ينتهى تاريخ التأمين في آخر يوم من سنة  2018 -2017من السنة
White – District Copy
لنسخة الصفراء تعطى إلى ولي األمر

مدارس منطقة أدموندز
برنامج ضرر أو ضياع الكروم بوك الذي تأخذه معك إلى البيت في الصيف
العام المدرسي 2018-2017

يتضمن البرنامج التعليمي في مدرسة تالميذكم تقديم جهاز كرومبوك إلى طفلك كي يستخدم هذا الجهاز في المدرسة وفي المنزل .نحن سعداء
جدا كوننا قادرين لى جعل هذه األدوات القوية متاحة لطالبنا .ونحن نعرف أيضا أن كال من الطالب واآلباء واألمهات يشعرون بالقلق إزاء
الحفاظ على هذه األدوات بشكل آمن وقابل للعمل بشكل دائم .
جهاز الكرومبوك مثل الكتب المدرسية ،أو لباس الفرق الرياضية وغيرها والممتلكات المدرسية األخرى االتي تعطى للطالب وهي خاصة به  ،يتبع
هذا مسؤولية العناية والرعاية المناسبة لهذه الممتلكات المدرسية ذوي القيمة  .و جهاز كروم بوك ليس مختلفا ً عن هذه الممتلكات ولكنه يمثل زيادة
بالكلفة لمدراس منطقتنا فالعناية به مسؤولية الطالب وأولياء أمورهم .نحن نعلم أن الخسائر والحوادث سوف تحدث .تتطلب سياسات وأنظمة المنطقة
فرض غرامة لتغطية تكاليف إصالح أواستبدال هذه الممتلكات مثل أجهزة كروموبوك ،يمكن أن تكون تكلفة الخسارة أو التلف كبيرة.
طورت المنطقة برنامجا صغيرعائلي لتخفيف الخسائر المادية في حالة تخريب ,أو إساءة استخدام ,أو اتالف أو ضياع أو سرقة لجهاز كروم بوك.
طورت منطقة ادمونز برنامج ضرر أو ضياع جهاز كروم بوك الذي تأخذه معك إلى البيت في الصيف .المشاركة في هذه البرامج طوعية تماما.
دعم التالميذ في الصيف :سيتم تقديم الدعم الفني لتكنولوجيا كروم بوك من يوم االثنين إلى الجمعة (باستثناء أيام العطالت) من الساعة:
 9:00صباحا وحتى الساعة  3:00بعد الظهر في المكان التالي :منطقة مدارس إدموندز القسم الفني على العنوان 2040 68th Ave. W, :
 Lynnwood 9036وللدعم عبر الهاتف أو لتحديد موعد اتصل بالرقم .(425) 431-1211
إعادة جهاز الكروموبوك في الصيف:
إذا كان لسبب ما أو ظروف غير مرئية أنت بحاجة إلعادة الجهاز .يرجى إعادته إلى مركز تالميذ الدعم الفني لجهاز الكروم بوك في المكان التالي:
 2040 68th Ave. W, Lynnwood 9036وللدعم عبر الهاتف أو لتحديد موعد اتصل بالرقم .(425) 431-1211
التغطية وفوائدها يغطي هذا البرنامج جهاز كروم بوك االذي تم قرضه للطالب ضد كل أضرار الصدمات ,والسرقة ,والتخريب  ,أو السرقة أو
الضياع لمدة سنة دراسية واحدة  .* .ونشمل هذه التغطية التعويض عن كل من القطع التالية)1( :غالف مع شعار المدرس’ )1( ,كابل كهرباء ,
لمدة سنة دراسية واحدة .هذا البرنامج ال يغطي سوء االستخدام المتعمد أو سوء المعاملة أو اإلهمال من قبل أي من أفراد األسرة .إذا لم يقوم الطالب
بالعناية و الرعاية المناسبة أو اتخاذ االحتياطات المناسبة ،کما هو موضح في دليل الطالب ،وأدى هذا السلوك إلی تلف أو فقدان المعدات ،فإن تکلفة
اإلصالح أو االستبدال سوف تکون على حساب الطالب واألبوين.
إذا تم تخريب أو إتالف جهاز كرومبوك بدون قصد بطريق الخطأ  ،فسيتم إصالحه بدون أي كلفة مادية عليكم .
في حالة فقدن جهاز كروميوبوك ،سيعطى الطالب جهاز كروميبوك بديل ،بعد أن يكون قد دفع مبلغ  $ 150قابلة للحسم , ,ولكن اآلباء يصبحون
غير مؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج للمرة الثانية في نفس هذا العام الدراسي  ،وسيكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن تكاليف الجهاز الثاني
استبدال أوإصالح مرتبطة ببجهاز كروميبوك الثاني.
في حالة تم استرجاع جهاز كروم بوك المفقود وهو في حالة صالحة للعمل ،سيتم إعادة المبلغ الذي تم حسمه مقابل السرقة  .في حالة سرقة
جهاز كروم بوك ،ستتطلب منطقة مدرسة إدمونز تقديم تقرير الشرطة .في حال تم تسليم تقرير غير حقيقي عن السرقة سوف يسلم إلى
الشرطة للتحقيق .کما يخضع الطالب الذي يقدم تقريرا كاذبا إلی إجراءات تأديبية.
.
إذا اخترت عدم التسجيل في برنامج تلف أو خسارة كرومبوبوك ،فستكون أنت مسؤوال عن تكاليف لإلصالح بسبب تلف أو دفع الكلفة كاملة لجهاز
كروم بوك البديل. .



ينتهى تاريخ التأمين في آخر يوم من سنة  2018 -2017من السنة المدرسية .

