
 

 

 

 

 خدمات الدعم

 

 مسؤولية الطالب حيال أخذ األجهزة الرقمية إلى المنزل باعتبارها ملكية استهالكية.

 

تحدد هذه الالئحة إجراءات المحاسببببية الباجب اتباعها اال اخسبببتلدار اللارجال لاجهزة الرقمية المسبببتهلكة والملدمة للطالب 

لسبببل.ةه. هذه الالئحة متباالة مي سبببياسبببات مدار  بر ن  دوخر )الليمة المطلببة ل 500بمبجب قروض تتراوح قيمتها دون 

"م.ا ير اسببببببتلدار أجهزة اختتبببببباخت وتلنيات  295ضببببببم   تأدناه مي اللبائح المنظمة لها، وتال.امة المبينة أرقامها و ليار 

 426  -"تتببببببني  وجرد الممتلكات"  422 -"تبجيهات شببببببراء ومحاسبببببببة وتدبير الكتب المدرسببببببية"  345 -اخنترنت" 

 سلبك للطالب"."قباعد ال 701 -"تجهيزات مجل  إدارة المدار  واإلقتاء م  ممتلكات مجل  اإلدارة" 

 

I.  الهدف 

 

باألجهزة الرقمية الفرد ة الملتتة لكل طالب ت.رض هذه الالئحة ما  لزر م  تبجيه ودعم وتنظيم للشؤون المت.للة 

 دوخر وذلك ألغراض الجرد. 500لالستلدار المحلال والمسمبح بأخذها للمنزل والبالغ قيمتها دون 

 

II.   اتفاقية اللرض الطالبال للجهاز الرقمال ورسبر المستلدر 

 

مة للطالب أجهزة رقمية ألخذها للمنزل )مثل مبادرة  .ا يار ال مدار  بر ن  و ل لدر  كل خدمة 1 1ت ه على شبببببب

م  اللانبن اإلداري لبخ ة ايرجينيا. ولكال  8VAC20-720-80اختيار ة واق الت.ر   الذي حددته الالئحة رقم 

ب اسبببتلدار الجهاز الرقمال اال المنزل،  ت.ي  على أولياء األمبرصاألو بببياء والطالب أن  كملبا نمبذ   تاح للطال

اتفاقية اللرض الطالبال للجهاز الرقمال. واال حال عدر إكمال وتبقيي النمبذ  م  قبل أولياء األمبرصاألو ببببببياء، 

 نهاري.اسيليد استلدار الطالب للجهاز الرقمال اال المدرسة أثناء الدوار ال

 

III.  المحاسبية اتجاه الجهاز الرقمال 

 

 تلي على المد ر )أو م   نبب عنهه مسؤولية حما ة ومتاب.ة جميي األجهزة الرقمية التال تم شراؤها للمدرسة.

 

A.  تلي على المد ر )أو م   نبب عنهه مسببببببؤولية تلد م التبجيه الالزر لجميي أاراد طاقم المدرسببببببة اتجاه

 .ة استلدار األجهزة الرقمية.مسؤوليتهم بالبكالة لمتاب

 

B.  عند اسببببببتالر دا.ات األجهزة الرقمية الجد دة،  جري التحلق م  عدد األجهزة بالملارنة مي طلبات الشببببببراء

 والفباتير. 
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IV.   إجراءات جرد األجهزة الرقمية 

 

A.  .تلي على المد ر )أو م   نبب عنهه مسبببببؤولية الليار بالجرد السبببببنبي لاجهزة الرقمية المبجبدة اال المدرسبببببة

 422-1 جري اخحتفاظ بالجرد نها ة ال.ار بالطر لة الملتبببتبببة للممتلكات المسبببتهلكة والمبينة اال الالئحة رقم 

 ب.نبان "تتني  الممتلكات وتحد د المسؤوليات والمحاسبية".

 

B. دوخر تبضببي عليه خ ببلة  ببفراء اللبن و ضبباف إلى قبائم الجرد  500جهاز رقمال جد د تبلغ قيمته أقل م   كل

 المدرسية تحت بند الممتلكات المستهلكة.

 

C.  تتبببببني  الممتلكات وتحد د المسبببببؤوليات والمحاسببببببية" خ  بجد شبببببروط للجرد  422-1بمبجب الالئحة رقم"

.ة اال كل مبقي م  قبل مسببببؤول لسببببم. المرحلال للممتلكات المسببببتهلكة أو لل غير أنه  جري تدقيق البيانات المجم ًّ

 تدقيق داخلال.

 

V.   تلييم األجهزة الرقمية المفلبدة أو المتضررة وغير قابلة لإل الح 

 

والاًّ لبثيلة قباعد السببببلبك اللا ببببة بمدار  بر ن  وليار ال.امة ا ن الطالب مسببببؤولبن ع  ت.ب   مجل  إدارة 

تلر ب أو إتالف الممتلكات أو عدر إرجاع المت.للات المملبكة للمدرسببة أو التال تلضببي لرقابة مجل  المدرسببة ع  

إدارة المدار .  جري تحد د ت.ب ضبببات األجهزة الرقمية المفلبدة أو المتضبببررة م  قبل المد ر )أو م   نبب عنهه 

الملدرة لاجهزة الرقمية المفلبدة أو  ثم  بلغ أولياء األمبر أو األو ببببببياء عنها باسببببببتلدار نمبذ  "الت.ب ضبببببببات

 بماًّ لتسد د أ ة تكالي  إل الح  30المتضررة وغير قابلة لإل الح".  مهل الطالب وأولياء األمبرصاألو ياء لمدة 

 أو استبدال الجهاز الرقمال، وتساعد المدرسة م  خالل وضي خطة لتسد د الدا.ات إذا ما اقتضى األمر.

 

 

 ة للتلييم كمؤشر لتلد ر الليمة المالية ايما  لال النسب المئب 

 

 

 التلد ر بالنسبة المئب ة عمر الجهاز الرقمال

 %100 سنة واحدة

 %90 سنتان

 %80 ثالث سنبات

 %70 أربي سنبات

426.01-2الالئـحــة   

 خدمات الدعم

 2016د سمبر  14

 2التفحة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  التللص م  األجهزة الرقمية 

 

A.  األجهزة الرقمية المتضببررة وغير قابلة لإل ببالح ت.اد إلى قسببم خدمات التمب   للتللص منها والاًّ لالئحة

ب.نبان "التللص م  الممتلكات الفائضببببببة وغير قابلة لالسببببببتلدار".  رجى الرجبع إلى  424.02-1رقم 

لة البرتبكبخت المت.ل "تتببني  الممتلكات وتحد د المسببؤوليات والمحاسبببية" لم.ا نة 422-1الالئحة رقم 

 بالتللص م  األجهزة الرقمية.

 

B.  قبل التللص م  األجهزة الرقمية المهملة  جري اختتال بمنسق برنامجSTAR  اال وخ ة ايرجينيا ليلرر إذا

التاب.ة لمدار  بر ن   SPARKما كان ممكنا إعادة اسببتلدامها اال ذلك البرنامج م  خالل المنظمة الت.ليمية 

 امةو ليار ال.

 

تلي على المشببببرف ال.ار المسبببباعد لالتتبببباخت وخدمات التلنية )أو م   نبب عنهه مسببببؤولية تطبيق هذه الالئحة 

 ومراقبتها.

 

تلي على المشرف ال.ار المساعد لالتتاخت وخدمات التلنية )أو م   نبب عنهه مسؤولية مراج.ة هذه الالئحة اال 

 .2019عار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدار  بر ن  و ليار ال.امة
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 جهاز الحاسوب الرقمي 

:(1:1) الفردي المخصص  

 الطالب يتعلم في

أي زمان وأي مكان   

 كتيب الطالب وولي األمر 

ARABIC 

 I لمراق ا

 426.01-2رقم الالئحة 



 
 

 

 جهاز الحاسوب الرقمي الفردي المخصص:

 وأي مكانالطالب يتعلم في أي زمان 

  

رجااي الكتيب اإل  
 

 رجـدول المحتـويات

 3 ..................................................................................................................................... تقديم 
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 8 .................................................................................................... لجهاز الاقم رسوم اتسديد  9.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2 



 
 

 

 تقـديـم
 

م لتسببببهيل ت.ل الفردي الملتببببصار ببببة الحتبببببل على جهاز الحاسبببببب الرقمال تتيح مدار  بر ن  و ليار ال.امة 

يار ال.امة مة لدعم وت.ز ز البرنامج الت.ليمال اال مدار  بر ن  و ل  ،الطالب اال أي وقت وأي مكان. االتلنية أداة قيِّ

حيث أنها تسبببببباهم اال تحسببببببي  مهارات حل المشبببببباكل والتفكير الناقد والتحليل واتلاذ اللرارات. كما تيسببببببر للطالب 

 ركتها اال بيئة تلنية د ناميكية ومتكاملة.الب بل إلى الم.لبمات وم.الجتها ومشا

 اال أداء الطالبللتأثير  بار أدوات ومتبببببادر اللرن الحادي وال.شبببببر   الالزمة  جهاز الرقمالالإن الت.لم باسبببببتلدار 

أداءًّ أكاد مياًّ متميزاًّ، خ بد أن تهيأ لهم ارص الب بل إلى اللبرات الحد ث التلنية عتر زه. ولكال  حلق طالب  وت.ز

إن مدار  بر ن  و ليار ال.امة ت.مل على تحسببببببي  الدراسببببببال.  هم بمخالل الت.ليمية التال تدمج التلنية بكل سببببببهبلة 

  ر األجهزة الرقمية لالدراسببببال والمهنال. إن الت.ليم والت.لم باسببببتلدالتفبقه م.ارف الطالب ومهاراته وخبراته الالزمة 

يت.دى سببب مشببباركة الطالب وتمييز الت.ليم الملتبببص لالحتياجات الفرد ة وإتلان الت.لم وحسبببب، بلتحفيز  تبق  عند 

  ذلك ليسهم اال تطب ر المناهج بشكل ا.ال لتتبح بمتناول األ دي اال أي مكان وزمان.

كل ما  حتاجه طالب مدار  بر ن  و ليار ال.امة  ا الكتيب ع  جهاز الحاسبببببببب الرقمال الفردي الملتببببببصهذ لدر 

ا لتشببببببرح لطالبنبشببببببكل متكامل جميي الم.لبمات واختفاقيات تطرح إذ الذ   بادروا باسببببببتلدار ذلك الجهاز الرقمال. 

مدى المسبببببؤولية المرتلبة منهم للمشببببباركة اال بيئة الت.لم هذه. كما  لدر الكتيب ت.ليمات بكل وضببببببح وأولياء أمبرهم 

المسببببؤولية اللانبنية التال قد تتأت ى م  إسبببباءة اخسببببتلدار ز اخسببببتلدار المبثبح ولحما ة الطالب والمدرسببببة م  لت.ز 

ب.نبان "سياسة  1-295ئحة رقم اللاجهزة الرقمية الملدمة م  المدرسة. خ بد أن تستلدر تلنية المدار  بما  تفق مي ال

 داخل المدرسة أو خارجها.باءًّ ساخستلدار الملببل" ومي وثيلة "قباعد السلبك" 

اال مدار  بر ن  و ليار ال.امة  .تبر بمثابة  الفردي الملتصعالوة على ذلك، ا ن استلدار جهاز الحاسبب الرقمال 

برنامج أكاد مال، وجميي السببياسببات التال تضبببد اسببتلدار األجهزة الرقمية تسبباهم اال اسببتلداماته ألغراض أكاد مية. 

مة برنامج األجهزة الرقمية،  ت.ي  على جميي الطالب وأولياء األمبرصاألو ياء أن  دركبا وم  أجل الحفاظ على سال

 وط اخستلدار التالية رو باالبا على ش

 

 معلومات عامة 1.1

تنطبق على جميي طالب مببدار  بر ن  و ليببار ال.ببامببة الببذ   إن اإلجراءات والم.لبمببات الباردة اال هببذه البثيلببة 

 .  مك  للمدرسي  أن  .دوا متطلبات إضااية لفتبلهم الدراسية. الحاسبب الرقمال الفردي الملتصجهاز   ستلدمبن

 الجهاز الاقم الحصول على  1.2

 ت.ي  على الطالب وأولياء األمبر حضببببر جلسبببة التبز ي اإللزامية اال المدرسبببة، حيث  نبأال عليهم أن  بق.با على 

 للطالب قبل أن  سلَّم الجهاز. جهاز الرقمالالاتفاقية إعارة 

 الجهاز الاقم إعادة  1.3

المطرودون  وأالمبقبابن  وأإلى المدرسبببة التال قدمت لك الجهاز. أما الطالب المنسبببحببن  جهاز الرقمالال جب إعادة 

يبر مي جميي ملحلاته اال ال جهاز الرقمالالأو الذ   أوق  إلحاقهم اال مدار  بر ن  و ليار ال.امة ايت.ي  عليهم إعادة 

الذي  بقفبن ايه. وإذا ما تللفبا ع  إعادة الجهاز الرقمال اسبببببببف تطالب اإلدارة ال.امة للمدار  باتلاذ اإلجراءات 

 اللانبنية خسترداد النفلات المترتبة على هذا الضرر م  أولياء أمبر أولئك الطلبة.
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 العناية باألرجهزة الاقمية 2.1

 عامةتعليمات  2.2 

  جب اتباع اللباني  الفيدرالية والمحلية وقباني  البخ ة باإلضااة إلى اللباني  والسياسات المطبلة اال 

 مدار  بر ن  و ليار ال.امة.

  .حااظ على األجهزة الرقمية م  أي ضرر 

 .تأكد أن جميي األنشطة اال األجهزة الرقمية مالئمة لالستلدار المدرسال 

  المتتفح.خ تحذف تار خ أو سجل 

 .خ تترك األجهزة الرقمية ب.يداًّ ع  رقابتك 

 التنقل من وإلى المدرسة 2.3

  دوماًّ قبل التنلل. الجهاز الرقمالأطفئ 

  دوماًّ م  عبامل الطل .الجهاز الرقمال احِم 

  اال السيارة.الجهاز الرقمال خ تترك 

  الجهاز الرقمالاستلدر حليبة الظهر أو كلتا  د ك لحمل. 

  ألي تهد د م  أحد وطلب جهازك الرقمال، اسلمه له وأخبر  أي مبظ  اال مدرستك إذا ما ت.رضت

 تتل إلى المدرسة حالما

 الخزاين والحقايب 2.4

  أسفل اللزانة أو أسفل حليبة الظهر.اال  الجهاز الرقمال جب عدر حفظ 

  الجهاز الرقمال جب عدر وضي الكتب واألغراض األخرى ابح. 

  اال حليبة مهملة أو اال خزانة مفتبحة. الجهاز الرقمال جب عدر ترك 

 متطلبات األمان 2.5

  بيانات الدخبل وكلمات المرور )استثناء   سمح للطالب بمشاركة هذه البيانات مي خ  سمح بمشاركة

 ه.صأو يائهمأولياء أمبرهم

  لفات.ملمضا لة اآلخر   أو لتحميل ايروسات أو لت.د ل أو إنتا  أو تبز ي برامج خ  سمح باستلدار 

 .ًّخ تشارك أ ة م.لبمات شلتية أبدا 

 ف  المدرسة الجهاز الاقم استخدام  3.1

 بمياًّ حسبببب تبجيهات المدر .  ت.ي  على الطالب إحضبببار أجهزتهم الرقمية إلى  األجهزة الرقمية فترض اسبببتلدار 

 جميي الحتص الدراسية ما لم  تم التبجيه م  قبل المدر  ب.در إحضارها.

 ف  البيت الجهاز الاقم تاك  3.2 

سية أو عدر  إن عدر إحضارك للجهاز الرقمال إلى المدرسة لي  مبرراًّ ل.در المشاركة اال الحتة الدرا

إكمال الباجب. كما ل  تبار أ ة أجهزة رقمية لإلعارة اال حال نسببببببال الطالب جهازه الرقمال أو أهمل 

 شحنه اال البيت.

 الت  ف  الصيانة األرجهزة الاقمية 3.3

  .ار الطالب جهازاًّ رقمياًّ اال حال أرسل جهازه للتيانة. سبف

 االستخدام ف  الفصل الدراس  3.4

 ولتك.اضي جهازك الرقمال اال حضنك أو على ط  
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  احفظ ملفاتك دائماًّ علىMicrosoft Office 365 

 .خ ت.ر شاح  أو كبل جهازك الرقمال ألحد 

 .أغلق جهازك الرقمال قبل مأادرتك 

  عندا استلدار جهازك الرقمال. اتبي ت.ليمات المدر 

 ف  الممـّاات 3.5

  جهازك الرقمال.دوماًّ استلدر كلتا  د ك لحمل 

 .جب أن  كبن جهازك مأللاًّ عندما تمشال به  

  .ل خروجك وأغلق جهازك عند تبد ل الفتبل  سجِّ

 الصور ومقاطع الفيديو 3.6

تسببتلدر كاميرات الب ب الد ألغراض ت.ليمية وبتبجيه م  المدر .  سببمح باسببتلدار كاميرات الب ب 

خطاب للطالب أو أداء مسببرحال للطالب أو تسببجيل للمشببار ي المدرسببية مثل تسببجيل ملاطي الفيد ب أو 

 تدر ب على المبسيلا، أو التلاط التبر.

 الصوت أو الموسيقا أو األلعاب أو األفالم 3.7

 بد م  ضبد التبت على وض.ية التامت داخل الفتل الدراسال إخ إذا سمح المدر  به.  شترط خ

مالئمة وتسبببببتلدر  جهاز الرقمالالأن تكبن جميي المحتب ات )مثل المبسبببببيلا أو األل.اب أو األاالره اال 

 بطر لة مبثبقة ومسؤولة وبم.راة المدر .

 الباامج أو التطبيقات 3.8

، ولضببمان إبلاء الجهاز جاهزاًّ لالسببتلدار الت.ليمال، جهاز الرقمالالنظراًّ لمحدود ة سبب.ة التلز   على 

 اال  سمح للطالب بتحميل التطبيلات أو البرامج الشلتية بدون إذن المدر .

 الجهاز الاقم إصالح أعطال  3.9

  ًّعلى  عند وجبد مشكلة ما،  جب على الطالب أن  حفظبا أعمالهم المنجزة ابراOneDrive  أو على

Office 365 

  طلب م  الطالب بدا ة أن  حاولبا إ الح األعطال باتباع اللطبات التالية  

 إعادة تشأيل الجهاز -1

 طلب المساعدة م  المدر  -2

 اال المبنى ليحل المشكلة ز ارة مدرب التلنية أو أختائال الدعم الفنال -3

 ه الذي  .مل على مدار الساعة.Asus (1.888.678.3688اختتال بهات  الدعم الفنال لشركة  -4

 االستخدام المنزل  4.1

 العناية الاليقة 4.2

  ب.د شحنه اال البيت بشكل كامل. بمياًّ إلى المدرسة  جهازك الرقمال جب أن تحضر 

  على الطاولة أو المكتب وخ تض.ه على اآلرض جهازك الرقمالضي.  

  أ ة لبا ق أو عالماتأو على كبل الطاقة أو على الشاح   عليه وخ تضي جهازك الرقمالخ تشبه.  

  ب.يداًّ ع  متادر الحرارة الشد دة أو البرد أو الط.ار أو الشراب أو الماء أو  جهازك الرقمالاحفظ

  وما شابه ذلك.أو الحيبانات الرطببة 
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 استخدام االنتانت ف  البيت 4.3

  ملالسببتلدار المنزلال.  األجهزة الرقمية سببمح للطالب بضبببد إعدادات اختتببال بالشبببكات الالسببلكية على  

اال المنازل. تلبر مدار   األجهزة الرقميةأولياء األمبرصاألو بببياء أوخدهم عند اسبببتلدار راقب المأمبل أن  

ية التال تطبق لتحجب  .ا ير حما ة التلن لاًّ لم مدار  وا بة والترة اخنترنت اال ال مة بمراق .ا يار ال بر ن  و ل

حيث  تم حجب جميي المباد غير المالئمة عمالًّ  ،وتفلتر اخنترنت وملتل  وسبببببائل اختتببببباخت اخلكترونية

 ار ال.امة خ تلدر هذه الحما ة أثناء اخستلدار المنزلال. بتلك اللباني . إخ أن مدار  بر ن  و لي

  تلدر شركةComcast 9.95$ساسال لالتتال باخنترنت خدمات اختتال الرخيتة )م  خالل البرنامج األ 

  حيث ،شهر اًّه لاسر

o  تبار اتتال اخنترنت اال المناطق التال تأطيها شركة Comcast. 

o اال البرنامج البطنال للبجبات المدرسية.  ؤهل ولد واحد على األقل للمشاركة 

o  جب أخ  كبن مشتركا اال خدمة اخنترنت لشركة Comcast بما األخيرة. 90خالل الـ  

o    لشركة  جب أخ  دComcast .بأي د   ألقل م  عار 

أو ز ارة المبقي اخلكترونال  1.855.846.8376لمز د م  الم.لبمات  مك  اختتال بالرقم 
www.internetessentials.com 

 

 إدارة الملفات وحفظ األعمال المنجزة 5.1

 حفظ الملفات 5.2

الذي  .مل بنظار اختتببببال بالسببببحابة  Microsoft Office 365 مك  للطالب أن  حفظبا ملفاتهم على 

، بينما باستضااة هذه السحابة اخلكترونية Microsoftاخلكترونية وأدوات المشاركة، حيث تلبر شركة 

مدار  بر ن  و ليار ال.امة ب دارتها.  تاح للطالب إرسببال المسببتندات إلى المدر  أو إلى أنفسببهم تلبر 

. لذا خ  .تبر Microsoft Office 365هم اخلكترونال على كنسببلة مسبباندة وذلك م  خالل حسبباب بر د

 عذراًّ ل.در تلد م الباجبات.   جهاز الرقمالالت.طل 

 الطباعة 5.3

عة أي مل  اال  عة.  مك  طبا ية الطبا كان مة إم .ا يار ال مدار  بر ن  و ل ية ل لك األجهزة الرقم خ تمت

المنزل أو اال المدرسة ب.د تسجيل الدخبل إلى أي جهاز كبمبيبتر، ثم الدخبل إلى حساب الطالب على 

Office 365 . وم  ثم طباعة المل 

 

 االستخدام الموثوق 6.1 

 تصايح المسؤولية 6.2

أدناه بحيث  درك الطالب وأولياء أمبرهمصأو ببببببياؤهم  للد وضبببببب.ت الت.ليمات والشببببببروط المبينة  

ة ا.ند اسببتلدار أجهزمسببؤولياتهم عند اسببتلدامهم ألدوت التلنية اللا ببة بمدار  بر ن  و ليار ال.امة. 

اال  ط المدرجة جب على الطالب وأولياء أمبرهم التليد بالت.ليمات والشرومدار  بر ن  و ليار ال.امة 

وكذلك  ،هDigital Device User Agreement) اجهزة الرقميةوباتفاقية المسببببببتلدر ل ،هذه البثيلة

أجهزة   خدماتبما اال ذلك "دارة اال مدار  بر ن  و ليار ال.امة اإلبجميي قباني  وسببببياسببببات مجل  

 بر ن  ملاط.ة بمدار  المتب.ة "وأمان اخنترنت الملببل اخسبببتلدار سبببياسبببة -الشببببكاتالكبمبيبتر و

أ ة إن ه، ووثيلة "قباعد السبببلبك"، وجميي اللباعد التبببفية المطبلة. 1-295)الالئحة رقم  ال.امة و ليار

 ملالفة لهذه الت.ليمات والشروط ستستبجب إجراء تأد بياًّ.  
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 مسؤوليات ول  األما/الوص  6.3

  وال.نا ة به الجهاز الرقمالاتباعها عند اسببببببتلدار الليم والم.ا ير المأمبل م  الطالب مي ولده  ناقش 

 وعند استلدار اخنترنت.

  بمدار  المتب.ةوأمان اخنترنت  الملببل اخستلدار تحمل ولال األمرصالب ال مسؤولية التليد بسياسة 

وخدمات  األجهزة الرقمية، وباللباني  والسبببببياسبببببات المت.للة باسبببببتلدار ال.امة و ليار بر ن  ملاط.ة

  الشبكات للباجبات المت.للة بالمنهج. 

  إذ خ  تاح جهاز الحاسبب الرقمال الفردي الملتصبمراقبة  ولال األمرصالب الم  المأمبل ان  لبر .

 ت.ي  على  إلدارة المدار  أن تر بببد كااة اسبببتلدامات الطالب عندما  كبن خار  مرااق المدرسبببة.

 مدرسة.الطالب اتباع الت.ليمات نفسها خار  ال

  تحمل المسببؤولبن التربب   اال مدار  بر ن  و ليار ال.امة مسببؤولية ت.ليم أمان اخنترنت، باإلضببااة 

ن اخنترنت الذي وضبب.ه األم NetSmartzإلى دعم أولياء األمبرصاألو ببياء. وسبببف  سببتلدر منهج  

ل ي المركز البطنال لاطفال  وكذلك متبببببببادر أخرى للطالب اال جميي المراحل  ،المهملي  والمسببببببتأ 

الدراسببببية م  الروضببببة وحتى التبببب  الثانال عشببببر. لمز د م  المسبببباعدة  مكنكم الب بببببل إلى هذه 

 pwcs.eduالم.لبمات على المبقي اخلكترونال لمدار  بر ن  و ليار ال.امة 

 مسؤوليات الطالب 6.4

  بمسؤولية وبسلبك أخالقال. األجهزة الرقمية ستلدر 

  ب.نبان سببياسببة اخسببتلدار الملببل، ووثيلة قباعد السببلبك، وكذلك   1-295 تبي ت.ليمات الالئحة رقم

فة لهذه السببياسببات واللباني  ولالئحة  سببياسببة اخسببتلدار الملببل سببتسببتبجب لهذه البثيلة. إن أ ة ملا

ار اللانبن. إن استلد  فرضهاأخرى إجراءًّ تتحيحياًّ والحرمان م  امتيازات استلدار التلنية وعلببات 

أجهزة الكبمبيبتر وأنظمة الشبببببببكات واخنترنت اال مدار  بر ن  و ليار ال.امة  .تبر امتيازاًّ ولي  

 حلاًّ مفروضاًّ، و حق إلدارة المدار  سحب هذا اخمتياز اال أي وقت.

  اال نها ة ال.ار الدراسببببببال اتباعاًّ إلجراءت اإلدارة ال.امة للمدار . أما ما  ت.لق  الجهاز الرقمالإعادة

 اال ال.ار الدراسال اللادر. الجهاز الرقمالببرامج التكملة، اسبف  ستلم الطالب نف  

  شببببمل هذا تلر ب وع  عمٍد. أخ  حق للطالب أن  تل  أو  شبببببه أو  لرب ممتلكات المدرسببببة بلبث 

.امة لواألجهزة اخلكترونية األخرى.  تحمل الطاأجهزة الكبمبيبتر  ية ت.ب   اإلدارة ال ب مسببببببؤول

للمدار  ألي تل  أو تلر ب ا.لال للممتلكات، أو للتلل  ع  إعادة الممتلكات التال اال عهدة أو ملكية 

اإلدارة ال.امة للمدار . سبببببببف  تم اتلاذ إجراء تأد بال بحق الطالب الذي  تلل  ع  إعادة ممتلكات 

 ذلك الطالب. ولال أمرصو الم  رة المدار ، وقد  شمل إجراءًّ قانبنياًّ خسترداد تكلفة هذا الضرر إدا

 

 Microsoft Office 365مسؤوليات الطالب أثناء استخدام  6.5

  جب استلدار بر د Outlook  وOneDrive .لاغراض الت.ليمية 

  جب إدراك أن مدار  بر ن  و ليار ال.امة تراقب بر د Outlook  وOneDrive  ًّلتضببببم  اسببببتلداما

 خئلاًّ.

  جب إدراك أن بر د Outlook  وOneDrive   مدار  بر ن لك ل وجميي المحتب ات األخرى هال م

 و ليار ال.امة، وقد تت.رض هذه المحتب ات للتفتيش اال أي وقت.

  إذا تللى الطالب مسبببتندا أو رسبببالة غير خئلة علىOneDrive بأسبببرع وقت  ، اينبأال إخطار المدر

 ممك .

  جب استلدار بر د Outlook  وOneDrive  ن قبل  احب الحساب الد.ر 
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 المسؤولية القانونية 7.1

  بماًّ اال الحاخت التالية  30خالل  جهاز الرقمالالمسؤول ع  داي أ ة تكالي  للاء ت.ب    ولال األمرصالب الإن 

 عدر إعادة الجهاز 

 ت.رض الجهاز للتلر ب المت.مد 

 أو تل  الجهاز بسبب اإلهمال الدان 

 .ت.رض الجهاز للسرقة.  نبأال راي تلر ر إلى مسؤول أم  المدرسة اال اليبر التالال 

 

 المتضارة أو المفقودة األرجهزة الاقمية 8.0

مار اخسببتث لتضببال حما ة  الحاسبببب الرقمال الفردي الملتببصأجهزة تدرك مدار  بر ن  و ليار ال.امة أن اسببتلدار 

أو  تلفبن إن الطالب الذ    فلدون صالطالب على حد سببببببباء. لال األمرصالب بببببباللبو إلدارة ال.امة للمدار المالال ل

داي الت.ب ضات إلى المسؤول المالال اال المدرسة.  تم تحد د قيمة أجهزتهم )جهاز لبحال، خبتبب....ه  ستبجب عليهم 

لال بها. ايما   ولال األمرصالب ببببببالبب عنه، ثم  تم إخطار التالفة أو المفلبدة م  قبل المد ر أو م   ن األجهزة الرقمية

 لتلد ر الليمة المالية  كمؤشر النسب المئب ة للتلييم 

 

جهاز الرقمالالعمر  التلد ر بالنسبة المئب ة  

 سنة واحدة 100%

 سنتان 90%

 ثالث سنبات 80%

 أربي سنبات 70%

 

 

 الجهاز الاقم أرجور  9.0

ستبجبة مللطالب ليحتفظبا بها كلدمة اختيار ة. هناك رسبر سنب ة  األجهزة الرقميةتلدر مدار  بر ن  و ليار ال.امة 

دوخراًّ تداي حالما  سببببببتلم الطالب جهازه. وليتاح للطالب اخحتفاظ  40قيمتها  جهاز الرقمالالعلى الطالب خحتفاظه ب

 Digital) اجهزة الرقميةالطالب أن  كملبا نمبذ  اتفاقية المسبببتلدر لبالجهاز  ت.ي  على أولياء األمبرصاألو بببياء و

Device User Agreement مالجهاز الرقلال  سمح لهم باخحتفاظ بااه. أما الطالب الذ   خ  سددون الرسبر المترتبة ،

وإنما  سبببتلدمبنه اال المدرسبببة أثناء الدوار الد. تسبببتلدر ال.بائد المالية م  هذه الرسببببر إل بببالح األجهزة الم.طببة 

 وخستبدال األجهزة المفلبدة أو المسروقة. 

عسببارات، اتتلدر بطلب إعفاء جزئال أو كلال م  رسبببر اسببتلدار الجهاز الرقمال.  لبر ولال إلأما األسببر التال تت.رض 

سيؤخذ اال اخعتبار الطالب الذ   تتللالالب ال براي الطلب لي.رض على المد ر بأية الحتبل على األمرص ى مباالة. 

أسرهم ت.ب ضات البطالة أو أ ة مساعدة أخرى مثل اإلعانة المؤقتة لاسر المحتاجة أو برنامج اإلعانة الأذائية الداعمة 

أو الطالب المشبببببرد  ، لك  خ تحتبببببر المباالة الب المحتاجي  مسببببباعدة الط وأميد كيد  أو أو دخل التأمينات الداعم

  بهؤخء الطالب الد.
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Digital Device Loan Agreement 

 اتفاقية إعارة الجهاز الرقمال

__________________ رقم ت.ر   الطالب________________________ اخسم األول _______للطالباسم ال.ائلة   

 رقم هات  الطالب_________________ البر د اخلكترونال للطالب _____________________________ 

 _______________________ اخسم األول _______________________لول  األما/الوص اسم ال.ائلة 

 __ المد نة_______________ الرمز البر دي________ال.نبان _____________________________

 الهات ________________ البر د اخلكترونال ____________________________

 ______________________________________________الجهـاز

 __________________رقم البطاقة_____________________________ الاقم التسلسل 

   ال.ار الدراسال _____________ةمدة اإلعار
دوخراًّ لتأطية أجبر التيانة واإل الح. كحل بد ل،  مكنك اخستأناء ع  أخذ الجهاز إلى البيت بحيث تستلدمه  40هناك رسبر سنب ة مستبجبة قيمتها رسوم استخدام الجهاز الاقم : 

 اال المدرسة.

 انسحاب: استخدام ف  المدرسة/فقط خالل النهار _______ضع عالمة على أحد الخيارين       مدفوع _______     

 تكاليف االستبدال:

قيمة  سبببؤول المالال اال المدرسبببة.  تم تحد دإن الطالب الذ    فلدون أو  تلفبن أجهزتهم )جهاز لبحال، خبتبب....ه ب.د اسبببتلدامها اال المسبببتلبل  سبببتبجب عليهم داي الت.ب ضبببات إلى الم

  ال بها. ايما  لال النسب المئب ة للتلييم كمؤشر لتلد ر الليمة المالية  األجهزة الرقمية التالفة أو المفلبدة م  قبل المد ر أو م   نبب عنه، ثم  تم إخطار ولال األمرصالب

جهاز الرقمالالعمر  التلد ر بالنسبة المئب ة  

 سنة واحدة 100%

 سنتان 90%

 ثالث سنبات 80%

 أربي سنبات 70%

 

ع   و تلر ب ا.لال للممتلكات، أو للتلل والاًّ لبثيلة "قباعد السببلبك" التببادرة ع  مدار  بر ن  و ليار ال.امة، تلي على الطالب مسببؤولية ت.ب   مجل  إدارة المدار  ع  أي تل  أ

 إعادة الممتلكات التال اال عهدة أو ملكية اإلدارة ال.امة للمدار . 

 ير قد قرأ ووااق على شروط وأحكار كتيب الجهاز الرقمال اللاص بمدار  بر ن  و ليار ال.امة وعلى اتفاقية اإلعارة هذه.بمجرد التبقيي أدناه  كبن المست.

Student Signature: توقيع الطالب____________________________________                 Date: التاريخ_________________ 

Parent/Guardian Signature:  ولي األمرتوقيع ______________________________        Date: التاريخ_________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 هذا الجهاز المدرج في هذا النموذج بتاريخ ________________________ إعادةتمت 

 اسم المسؤول الذي يمثل المدرس____________________________________

 توقيع المسؤول الذي يمثل المدرس___________________________________

 التاريخ__________________

 
P.O. BOX 389, MANASSAS, VA 20108 • WWW.PWCS.EDU 

 

 II لمراق ا

 426.01-2رقم الالئحة 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعويضات المقدرة لألرجهزة الاقمية المفقودة أو المتضارة وغيا قابلة لإلصالح
 

 

 تم تلييم ت.ب ضات األجهزة الرقمية المتضررة وغير قابلة لإل الح أو المفلبدة باخستناد إلى السنة التال تم ايها شراء الجهاز.  تم 

 إرجاع النلبد المجمبعة م  هذه الت.ب ضات إلى التندوح المركزي الملتص لشراء واستبدال األجهزة الرقمية.

 

 

 ___________________________________________________________اسم المدرسة  

 

 

 ___________________________________________________________ اسم الطالب  

 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________  المسؤول المفبض اال المدرسة

 

 

 ________________________________________ رجى إعادة هذا النمبذ  مي الدا.ة المالية. تداي الشيكات باسم  

 

 

 

 

 
 

P.O. Box 389, Manassas, VA 20108    * www.pwcs.edu 

 رقم المسلسل 

ISBNرقم الالصقة/ 

 للتعويض  % سعا الشااء السنة اسم الجهاز

 المقّدر

     

     

     

     

 $ $ اإلجمالال

 $ $ الليمة المدابعة 

 III لمراق ا

 426.01-2رقم الالئحة 


