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اﺳﺗﻣﺎرة طﻠب ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻠف/او اﻟﻔﻘدان ﻟﺟﮭﺎز اﻟﻛروﻣﺑوك
ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻰ 2018-2017
لتحديد ما إذا كنت ترغب في أن توفر لك ولطفلك الحماية من التلف و /أو الفقدان لجهاز الكرومبوك المعار في رعايتك ،يرجى قراءة هذه الوثيقة بأكملها
(بما في ذلك الجانب الخلفي) .المشاركة في هذا البرنامج هى طوعيه.
مطلوب استمارة واحدة لكل طالب.
اسم الطالب_________________ :

______

ال

انا ارفض المشاركة فى برنامج التلف/الفقدان لجهاز الكرومبوك .انا افهم
Iاننى مسئول 100فى المئة على اى ضرر او فقدان للجهاز المعار.
قيمة تكاليف استبدال جهاز الكرومبوك بالكامل هى  305دوالر.
تكاليف المكونات هى كما يلى:
 305دوالر
● الكرومبوك
 70دوالر
● الشاشة
 125.00دوالر
● لوحة المفاتيح/لوحة اللمس
 25دوالر
● سلك الكهرباء
 45دوالر
● المفاصل
 25دوالر
● جيب بشعار المنطقة ESD

الصف:

نعـــم
أود فى المشاركة فى برنامج التلف/الفقدان لجهاز الكرومبوك
أنا أوافق على شروط المشاركة بما في ذلك مسؤوليتي عن األضرار أو
الخسارة التي ال يغطيها البرنامج .ال يغطي البرنامج سوء االستخدام المتعمد أو
االفساد او اإلهمال من قبل أي فرد من افراد األسرة.
اختيار الدفع:
الدفع القياسي للتسجيل فى برنامج التلف/الفقدان لجهاز الكرومبوك هو 30
دوالر فى العام الدراسى .يخفض هذا المبلغ للطالب الذين يحصلون على وجبة
الغذاء المخفضة/المجانية .الرجاء اختيار مبلغ الدفع أدناه (يرجى تقديم شيكات
مستحقة الدفع إلى مدرسة مقاطعة ادموندز).
الدفع القياسى  30دوالر للعام الدراسى.
غير قابل لآلسترداد.

ان كان هناك اى ضرر او فقدان لآلشياء المذكورة اعاله ،سيتم فرض
رسوم الى حساب غرامة الطالب الدائمة.

موهل حاليا ً لمساعدات وجبة الغذاء المجانية/
طفلى ً
المخفضة 10 ،دوالر للعام الدراسى.
غير قابل لآلسترداد.
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ﻣﻧطﻘﺔ ﻣدارس ادﻣوﻧــــــدز
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻠف/اﻟﻔﻘدان ﻟﺟﮭﺎز اﻟﻛروﻣﺑوك ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻰ
2018-2017
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ﻓﻰ ﻣدرﺳﺔ طﻔﻠك ﯾﺗﺿﻣن ﺟﮭﺎز ﻛروﻣﺑوك واﻟذى ﺳﯾﺻدر ﻟطﻔﻠك ﻵﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﻧزل .ﻧﺣن ﻣﺗﺣﻣﺳون ﺟدا ً ﻵﻧﻧﺎ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ
اﺗﺎﺣﺔ ھذه اﻻدوات اﻟﻘوﯾﺔ ﻟطﻼﺑﻧﺎ .ﻧﺣن ﻧﻔﮭم اﯾﺿﺎ ً ان ﻛل ﻣن اﻟطﻼب واوﻟﯾﺎء اﻻﻣور ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظ ھذه اﻻدوات آﻣﻧﺔ وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣل ﺟﯾدة.
ﻣﺛل اﻟﻛﺗب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وزى اﻟﻔرﯾﻖ اﻟﻣدرﺳﻰ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻟطﻔﻠك ،ھﻧﺎك ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻵﺧذ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣوارد اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﺟﮭﺎز
اﻟﻛروﻣﺑوك ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ذﻟك ،ﻟﻛﻧﮫ ﯾﻣﺛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب واوﻟﯾﺎء اﻻﻣور .ﻧﺣن ﻧﻌرف ان اﻟﻔﻘدان واﻟﺣوادث ﺳﺗﺣدث .ﺳﯾﺎﺳﺔ
وﻟواﺋﺢ وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗطﺑﯾﻖ ﻏراﻣﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﺻﻼح او اﺳﺗﺑدال ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻣﻊ اﺟﮭزة ااﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ،ﻣﺛل ﺟﮭﺎز اﻟﻛروﻣﺑوك ،ﯾﻣﻛن ان
تكون تكاليف الخسارة او الضرر كبيرة.
قد وضعت المنطقة برنامج التلف/الفقدان كطريقة لآلسر للحد من المخاطر المالية فى حالة تلف جهاز الكرومبوك عن طريق الخطا او السرقه او التخريب او
الفقدان .المشاركة فى هذا البرنامج طوعيه تماماً.
التغطية والفوائد :يغطى هذا البرنامج جهاز الكرومبوك المعار للطالب ضد كل االضرار العرضية او السرقة او التخريب او الفقدان لمدة سنة ( )1دراسية
واحدة .تتضمن ايضا ً واحد ( )1جيب شعار المنطقة  ESDوواحد ( )1سلك الطاقة لمدة عام دراسى واحد .هذا البرنامج ال يغطى سوء االستخدام المتعمد
اواالساءة او االهمال من قبل اى فرد فى االسرة .اذا لم يمارس الطالب الرعاية المناسبة و/او اتخاذ االحتياطات المناسبة كما هو موضح فى دليل الطالب،
وادى هذا السلوك الى تلف او فقدان المعدات ،فأن تكلفة التصليح او االسبتدال ستكون مسئولية الطالب/ولى االمر.
اذا تلف او خرب جهاز الكرومبوك من غير قصد ،سيتم اصالحه دون اى تكلفة.
اذا فقد جهاز الكرومبوك ،سيتم تخفيض قيمة االستبدال الكاملة من  305دوالر الى  155دوالر (يدفع اولياء االمور  150دوالر الخصم) .عند الدفع ،سوف
يصدر للطالب جهاز كرومبوك بديل .لكن ،لن يحق آلولياء االمور االلتحاق بهذا البرنامج للمرة الثانية فى نفس العام الدارسى وسيكونون مسئولين بالكامل عن
تكاليف االستبدال او التصليح لجهاز الكرومبوك الثانى.
فى حالة استرداد الكرومبوك المفقود وهو فى حالة صالحة للعمل ،سيتم رد الخصم.
السرقة – اذا سرق جهاز الكرومبوك ،ستطلب منطقة مدارس ادموندز ان يتم تقديم تقرير من الشرطة .االبالغ المزيف سوف يحول الى الشرطة للتحقيق.
اذا قدم طالب تقرير كاذب سوف يخضع ايضا ً آلجراء تأديبى.
اذا اخترت ان ال تسجل فى برنامج التلف/الفقدان لجهاز الكرومبوك ،سوف تكون مسئول عن تكاليف التصليح بأكملها نتيجة ضرر او استبدال جهاز
الكرومبوك.

