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 للحياة الطالب تحضير
 

    (MDA)باتفاقية جهاز المحمول للطال

 2021-2022 لسنة الدراسيةلالعامة  في مدارس سينسيناتي 

 
المدارس العمومية لسينسيناتي  اآلباء / أولياء األمور، يرجى قراءة هذه الوثيقة للتعرف على سياسة   

 .Schoologyسيقوم جميع الطالب بتوقيع نسخة مناسبة من هذه االتفاقية وسياسة االستخدام المقبول رقميا عبر رابط متوفر في 
 .وسيتم ذلك في المدرسة في األسابيع القليلة األولى بعد بدء الدراسة

 

 التالفة أو المفقودة / المسروقةمسؤولية الطالب / الوالدين المالية عن األجهزة 

، قد ينتج عن الضرر  CPS جميع موارد المدرسة بطريقة تراعي ومالئمة في جميع األوقات. وفقًا لسياسة مجلس إدارة CPS من المتوقع أن يستخدم طالب

 .الناتج عن فشل الطالب في التعامل مع أي جهاز محمول بالطريقة المناسبة ، المسؤولية المالية

 

بطريقة آمنة في جميع األوقات. يقر الوالد / الوصي )الوصي( ويفهم أن أي ضرر  CPS ب من الطالب الحفاظ على جميع أجهزة الجوال المملوكة لـوطلم

لمدونة مدارس قد يؤدي إلى مساءلة مالية و / أو إجراء تأديبي وفقًا  فشل الطالب في تأمين الجهاز وصيانته بشكل معقول وكافيحدث لجهاز متنقل بسبب 

 :سينسيناتي العامة السلوك. يتضمن الفشل في تأمين جهاز هاتف نقال بشكل معقول وكاف والحفاظ عليه ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي

 

 :الخشونة

ثال ، سيًا أو صاخبًا. على سبيل المسلوًكا قا إلى المسؤولية المالية. تتضمن لعب الطالب بعنف,عنف لعب الطالب بقد يؤدي تلف الجهاز المحمول نتيجة  ●

 يطرق على جهاز محمول اثناء السلوك العنيف.

 

 :انسكابات )طعام أو شراب(

ام أو أي يجب على الطالب االمتناع عن تناول الطعام و / أو الشرب بالقرب من الجهاز المحمول. قد ينتج عن الضرر الناتج عن إراقة أي سائل أو طع ●

 .ز المحمول مسؤولية ماليةمادة أخرى على الجها

 

 :العناية بالشاشة

ب على قد تنشأ المسؤولية المالية عن الضرر الذي يحدث بسبب عدم التزام الطالب بالحرص على تجنب تلف شاشة الجهاز الجّوال و / أو الشاشة. يج ●

 :الطالب تجنب ما يلي

 o  ميل فوق الجهاز المحمولال. 

o     الجهاز المحمول الذي يمكن أن يضغط على الشاشةوضع أي شيء بالقرب من.   

 o   لشاشةاعلی ط تضغن أن يمکر هظالفي حقيبة ء شيأي ضع و. 

 o   اآلالت الحاسبة ، مشابك الورق ، إلخالحبرية، األقالم  الرصاص / أو إغالق الشاشة على شيء ما. على سبيل المثال ، األقالم ضغط بشدة ،. 

 

 االضاعة:السرقة أو 

على سبيل غير آمنة. أو قبة افي منطقة غير خاضعة للمر CPS من سلممك ومملول محموز جهاك ترأو تخزين ال ، ألحوامن ل حاأي في ز ، ال يجو ●

ناجم عن حمول المثال ، في الكافيتريا ، فصول غير مقفلة ، مكتبة ، غرف خلع المالبس ، الممرات ، الحمامات ، إلخ. قد ينتج عن سرقة أو فقدان جهاز م

 مسؤولية مالي , يتحملفشل الطالب في اتخاذ احتياطات أمنية معقولة

 

 

 

 
 اتصل بالدعم الفني للعائلة إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف حول جهازك:

513-363-0688 
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    (MDA)باتفاقية جهاز المحمول للطال

          2022-2021في مدارس سينسيناتي العامة  للسنة الدراسية

 

ل في حالة حدوث ضرر للجهاز المحمول ألي من األسباب المذكورة أعاله ، أو ألي سبب آخر قد يؤدي إلى فشل الطالب في الحفاظ على جهاز محمو

 ستحدد .CPS المعلومات( ، إدارة األجهزة ، وسوف يرتب االسترداد المالي نيابة عنوتثبيته بشكل مناسب وكاف ، إدارة تكنولوجيا المعلومات )إدارة تقنية 

ITM تكلفة إصالح الجهاز المحمول أو استبداله ، وسيتم إعداد فاتورة تفصيلية لهذه المعلومات وتقديمها إلى ولي األمر / الوصي. 
 

                                                                                                                                                                                      
July 21, 2021          

                          

Device Type Broken Screen Broken Keyboard Replacement Device Other 

HP Laptop  450 G1-G7 $150.00 $45.00 $770.00 Will Be Determined 

HP x360 11ee $375.00 $65.00 $660.00 Will Be Determined 

Lenovo Yoga 11e $350.00 $85.00 $660.00 Will Be Determined 

HP x360 440 (T) $375.00 $85.00 $755.00 Will Be Determined 

Lenovo L13 (T) $350.00 $85.00 $855.00 Will Be Determined 

Lenovo T580 $350.00 $85.00 $2,075.00 Will Be Determined 

Lenovo T15 $350.00 $85.00 $2,075.00 Will Be Determined 

Kajeet Mobile Hotspot n/a n/a $145.00 Will Be Determined 

MacBook Pro 13" $500.00 $205.00 $1,134.00 Will Be Determined 

MacBook Air 13" $500.00 $205.00 $779.00 Will Be Determined 

iPad $342.00 n/a $398.00 Will Be Determined 

 

 

 عواقب استخدام غير مناسب

الطالب استخدام أجهزتهم الجوالة وفقًا لهذه السياسات واإلجراءات وسياسة االستخدام المقبول يعتبر استخدام أي تقنية محلية امتياًزا وليس حقًا. يُتوقع من 

لموظفين وإدارة للمقاطعة وأية قوانين معمول بها. سيؤدي عدم استخدام هذا الجهاز المحمول بطريقة مناسبة إلى النتائج التالية ، كما هو محدد من قبل ا

 :مدارس سينسيناتي العامة

 

 .ييد أو إلغاء استخدام الطالب أو امتيازات الوصول ، بما في ذلك امتياز أخذ الجهاز المحمول إلى المنزلتق ●

 .CPS االنضباط المناسب استناداً إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ ●

.المسؤولية المدنية أو الجنائية بموجب القوانين المعمول بها ●
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    (MDA)بل للطالاتفاقية جهاز المحمو

  2021-2022في مدارس سينسيناتي العامة  للسنة الدراسية                                                            

 

 ب في المدارس العامة في سينسيناتشروط وأحكام اتفاقية األجهزة المتنقلة للطال

الطالب هو مشروع مثير. هناك إرشادات معينة ضرورية لحماية الجهاز المحمول وشبكة المدارس توفير األجهزة المحمولة لالستخدام التعليمي من قبل 

 والتأكد من أن هذه التقنية بمثابة أداة تعليمية فعالة. يجب أن يوافق الطالب وأولياء أمورهم / أولياء أمورهم على ما يلي:
 

 

 األحكام والشروط

التي تحكم استخدام الجهاز المحمول وكذلك جميع القوانين المعمول بها في مدارس سينسيناتي العامة يوافق الطالب على اتباع جميع لوائح وسياسات  .

 الواليات والقوانين الفيدرالية بما في ذلك قانون حق النشر والملكية الفكرية المتعلق بالبرمجيات والمعلومات.

 

 

هو ملك لمدارس سينسيناتي العامة. إذا انسحب الطالب من المدرسة قبل نهاية فترة القرض ، فسيتم إعادة الجهاز المحمول الجهاز المحمول 

 .إلى المدرسة من قبل الطالب قبل االنسحاب

المحمول ، وال يقوم الملحقة أو المعروضة على الجهاز  مدارس سينسيناتي العامةال يجوز للطالب إزالة أو تغيير أي من بطاقات تعريف 

 .الطالب بتغيير التعريف داخل الجهاز المحمول ، مثل اسم الجهاز المحمول

 .يوافق الطالب على التعامل مع الجهاز المحمول بعناية وحمايته من مصادر الضرر المحتملة

يوافق الطالب على االهتمام بالحفاظ على سالمة الجهاز المحمول وآمنه. يقر الوالد / الوصي )الوصي( ويفهم أن أي ضرر يحدث لجهاز 

المحمول بسبب فشل الطالب في تأمين الجهاز وصيانته بشكل معقول وكاف قد يؤدي إلى المساءلة المالية و / أو اتخاذ إجراء تأديبي وفقًا 

يتضمن الفشل في تأمين جهاز هاتف نقال بشكل معقول وكاف والحفاظ  مدارس سينسيناتي العامة.د السلوك الخاصة بممارسات لمدونة قواع

 :عليه ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي

 .في محيط الجهاز المحمول العنيف عبلاألضرار الناجمة عن نتيجة ال ●
 .الطعام على الجهاز المحمولاألضرار الناجمة عن إراقة السائل أو  ●
الضرر الناتج عن إغالق الشاشة على كائن ما )على سبيل المثال ، قلم رصاص ، قلم  ●

 .، آلة حاسبة ، مشبك ورق ، وما إلى ذلك( حبري
 سرقة الجهاز المحمول الناتج عن احتياطات األمان غير الكافية. ●

 .هذه االتفاقيةمن  1سيتم تقييم الرسوم وفقًا للجدول في الصفحة  

يجب على الطالب اإلبالغ عن سرقة )أو سرقة مشتبه بها( من الجهاز المحمول ، أو فقدان الجهاز المحمول ، أو تلف الجهاز 

 .المحمول ، أو خلل في الجهاز المحمول لموظفي المدرسة على الفور

إلجراء الفحص  مدارس سينسيناتي العامة مدارسبناًء على الطلب ، يوافق الطالب على تسليم الجهاز المحمول إلى موظفي 

 .الفني أو للتحقق من المخزون أو المعلومات األخرى ؛ هذا قد يشمل الفحص العشوائي

بعد أن يتم تعيين جهاز محمول أو سحبه من قبل الطالب ، فإنه سيظل مخصًصا لذلك الطالب حتى يتم التحقق مرة أخرى. يوافق الطالب 

 .الطالب اآلخرينعلى عدم إعارة 

 ال تتحمل مدارس سينسيناتي العامة المسؤولية عن البيانات المفقودة أو الوقت المستغرق في البيانات

الستخدام المعدات بما في ذلك اتفاقية سياسة االستخدام  مدارس سينسيناتي العامةلقد قرأت وأوافق على االلتزام بجميع سياسات ولوائح 

وف سالمعدات المذكورة أدناه في حوزتي.  اناألجهزة المحمولة للطالب. أتحمل المسؤولية عن األضرار التي تلحق أو فقدالمقبول واتفاقية 

 سةدرلمو افوظلبها مطما يدعنور لفاعلی دات لمعا ؤعيدسن ولمعينياسة درلمافي وظلمور لفامج علی رالبدات أو ابالمعرر ضن أي بلغ عأ

 

سكولجي  سيقوم جميع الطالب بالتوقيع رقمياً على نسخة مناسبة من هذه االتفاقية وسياسة االستخدام المقبول من خالل رابط متوفر في برنامج 

((Schoology. 


