
 

 

 

 

 

 

 

 د ډیجیټلی وسیلو د پور تړون

د    زده کوونکی نمبر:      لومړنی نوم:    د زده کوونکی کورنۍ نوم: 

       د زده کوونکۍ بریښنالیک:    زده کوونکی د ټیلیفون شمیره: 

کور       لومړنی نوم:      د مور یا پالر/سرپرست کورنۍ نوم: 

     زیپ کوډ:     ښار:      پته:

     بریښنالیک:  ټیلیفون شمیره:

   وسیله: 

   ( ټیګ نمبر: Tag) مسلسل نمبر: 

  د پور موده: د ښوونځي کال: 
 

 

 

 

 

 

 د بدلولو لګښت: 

وونځی  هغه زده کوونکي څوک چی په راتلوونکی کی د کارولو وروسته ډیجیټلی وسیله )د بیلګی په توګه، ټابلیټ، لیپ ټاپ( خرابه یا ورکه کړۍ، د ښ

یا د اړوند مالی افسر ته به یی د جبران کولو تاوان ورکوي.  د خرابه شوي یا ورک کړل شوي ډیجیټلی وسیلی لګښت یا تاوان به د ښوونځی مدیر )

په توګه، د ارزونی کولو لپاره  د عمومي الرښوونی مدیر مرستیال( لخوا مشخص کیږي او په اړه به یی والدینو/سرپرستانو ته خبر ورکول کیږي.  

 الندې ذکر شوي سلنه په ډاګه شوي ده: 
 

 د سلنی % ارزونه  د ډیجیټلی وسیلی عمر 
 سلنه %100 یو کال
 سلنه  %90 دوه کاله 
 سلنه  %80 دری کاله
 سلنه  %70 څلور کاله

 
"د چلند قانون پر اساس,," زده کوونکي د ښوونځي بورډ اړوند توکو ماتولو او ویجاړولو او یا که د هغو توکو بیرته سپارولو کی پاتی   PWCSد 

 راځی چې د ښوونځي بورډ ملکیت وي یا یې تر کنټرول الندې وي، د تاوان ورکولو مٔسولیت په غاړه لري.

 

د ډیجیټلی السی وسیلی او د دغی پور تړون ټول شرایط او ضوابط لوستلی دي او منی   PWCSونکی د الندي ځای کی په السلیک کولو سره، اخیستو

 یی. 

   : زده کوونکی السلیک 

   : مور یا پالر/سرپرست السلیک

   : نیټه

   : نیټه

 

The device listed on this form was returned on:                                په دی ف ورمه کی نومول شوۍ وسیله  بیرته راستانه شوی وه په 

(date)      

School Designee Name (print))نیټه( ښوونځی استازی نوم )ولیکی(     

School Designee Signature :ښوونځی استازی السلیک /     

Date/نیټه:     
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