
 

 

 

 

 

 

 

 ڈیجیٹل ڈیوائس ادھار لینے کا معاہدہ

   طالبعلم/طالبہ کا آئی ڈی نمبر:      پہال نام:    طالبعلم/طالبہ کا آخری نام: 

       میل:  - طالبعلم/طالبہ کی ای    طالبعلم/طالبہ کا فون: 

      پہال نام:      والد یا والدہ/سرپرست کا آخری نام: 

      زپ کوڈ:     شہر:      پتہ:

     ________________________________   ای میل:  فون: 

 _______________________________________________________ ڈیوائس:
   ٹیگ نمبر:    __________________ سیریل نمبر: 

  ادھار کی مدت: تعلیمی سال: 
 

 

 

  

 تبدیلی کے اخراجات:  

ہ  جو طلباء ڈیجیٹل ڈیوائس )جیسے ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ وغیرہ( کو کھو دیتے ہیں یا خراب کر دیتے ہیں جو مستقبل میں قابل استعمال نہیں رہتے و

شدگی کی صورت میں ادائیگی کی رقم کا تعین پرنسپل یا اس نقصان کا ازالہ ادا کریں گے۔ ڈیوائس کی خرابی یا گمسکول کے فنانس آفسر کو 

)نامزد کردہ( کی طرف سے  کیا جائے گا جس کی اطالع والدین/سرپرست کو دی جائے گی۔ درج ذیل فیصد تعین کرنے کے لیے عمومی رہنما  

 خطوط کے طور پر فراہم کی گئی ہیں:
 

 تعین کی فیصد ڈیجیٹل ڈیوائس کی عمر 
 فیصد  100 ایک سال 
 فیصد  90 دو سال 
 فیصد  80 تین سال
 فیصد  70 چار سال 

  
PWCS   ضابطہ اخالق" کے مطابق، طلباء سکول بورڈ کو اصل ٹوٹ پھوٹ یا امالک کی تباہی، یا سکول بورڈ کی ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول"

 امالک واپس کرنے میں ناکامی کے لیے ذمہ دار ہیں۔

 

ی شرائط و ضوابط کو پڑھ کر قبول  مستعار لینے کے معاہدے ک ڈیجیٹل ڈیوائس کتابچے اور PWCSنیچے دستخط کر کے، مستعار لینے والے نے 

 کر لیا ہے۔

    طالبعلم/طالبہ کے دستخط:

   والد یا والدہ/سرپرست دستخط: 

   : : تاریخ

   : تاریخ

 

  _________ The device listed on this form was returned on: واپس کی گئی اس فارم میں درج ڈیوائس بتاریخ __________ کو  
                                               (date))تاریخ(                                                           

 School Designee Name (print): ________                کا نام )پرنٹ(   دفر نامزدکے سکول 

    _____________:School Designee Signature     ____________ ______________________ دستخط: کے سکول کے نامزد

                                                                                                                          ________ :Date ______________ تاریخ:
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