
 

MyTech اتفاقیة استخدام جهاز وموارد شبكة 
 

  أبرمت هذه االتفاقیة بین مدارس دنفر العامة في مدینة ومقاطعة دنفر في والیة كولورادو والطالب الملتحقین بالوالیة وأولیاء أمورهم وأو مقدمي الرعایة لهم.
 

 فیما یخص استخدام األجهزة التي تم الحصول علیها من المنطقة التعلیمیة في المنزل، یوافق ولي األمر والطالب على ما یلي:
 سیستخدم الطالب جهاز الكمبیوتر الصادر عن المنطقة التعلیمیة في المدرسة والجهاز الصادر عن المنطقة التعلیمیة و/أو جهاز الشبكة في البیت. ال یجوز للطالب استخدام جهاز1.

 شخصي للدراسة في المدرسة.
  سیستخدم الطالب الجهاز الصادر عن المنطقة التعلیمیة خارج المدرسة وفقًا لتوجیهات المعلمین.2.
 یقر ولي األمر/مقدم الرعایة أنه برغم أن المنطقة التعلیمیة تبذل كل جهد ممكن لضمان أمن الجهاز، إال أن الطالب قد یتمكنوا من الوصول إلى شبكات غیر آمنة لم تخضع للفلترة3.

 وتقع خارج نطاق تحكم مدارس دنفر العامة. االستخدام المسؤول لموارد الشبكة هو مسؤولیة الطالب وولي األمر.
 سیتحمل ولي األمر/مقدم الرعایة شخصیًا مسؤولیة أي تلف متعمد أو غیر متعمد أو فقد للجهاز وموارد الشبكة و/أو مرفقات أثناء حیازة الطالب له سواًء داخل المدرسة أو خارجها.4.

 سیتم إضافة رسوم التلف أو ضیاع الجهاز على حساب MySchoolBucks الخاص بالطالب بناًء على جدول الرسوم التالي:
 

 

 
  سیعید ولي األمر/مقدم الرعایة والطالب الجهاز وموارد الشبكة عند الطلب في نفس الحالة التي استلموها بها مع الوضع في االعتبار التلف الناتج عن االستخدام العادي.5.
  من المفهوم أن تعمد عدم إعادة ممتلكات المنطقة التعلیمیة للمدرسة تحت ظروف معینة قد یشكل سرقة لهذه الممتلكات.6.
 الجهاز وموارد الشبكة ملكیة مدارس دنفر العامة وكذلك أي برنامج تم تنصیبه علیها. وبناًء علیه، یمكن للمنطقة التعلیمیة أن تراقب استخدامها عن بعد وقد یترتب على أي مخالفات7.

 لسیاسة مدارس دنفر العامة إجراءات عقابیة بما یتماشى مع سیاسة المنطقة التعلیمیة.
 قد یتم مسح كل المواد الموجودة على الجهاز أثناء الصیانة أو اإلصالح.  إجراء تخزین احتیاطي للمواد الموجودة على الجهاز هي مسؤولیة الطالب وحده وال تتحمل المدرسة أو8.

 المنطقة التعلیمیة مسؤولیة ضیاع الملفات المحفوظة أو الموسیقى أو الفیدیوهات أو البرامج.
 سیحافظ الطالب على نظافة الجهاز وموارد الشبكة ویحافظ على عملها بشكل سلیم. إذا لم یعمل الجهاز حسب المتوقع أو أظهر تلفًا غیر معتاد، سیبلغ الطالب على الفور أحد ممثلي9.

 المدرسة.
 أي نص أو صورة أو ملف صوتي یعتبر غیر قانوني وفقا للقوانین المحلیة والفیدرالیة وقوانین الوالیة (على سبیل المثال التهدیدات، خطابات الكراهیة/ أو أي صور أو نص فاضح10.

  أو جنسي) سیتم اإلبالغ عنه على الفور لوكالة إنفاذ القانون المعنیة.
 سیتمثل ولي األمر/مقدم الرعایة مع البنود والشروط اإلضافیة المنصوص علیها في أي مالحق مضمنة في اتفاقیة استخدام جهاز الهوتسبوت. سیتم إنفاذ هذه المالحق عن طریق11.

  مدارس دنفر العامة.
 

 تنتهي هذه االتفاقیة عند:
  انتقال الطالب إلى مدرسة عامة مستقلة (تشارتر) أو انتقاله من المنطقة التعلیمیة أو بناًء على طلب من مدیر المدرسة أو ممثل المدرسة، أیهما یحدث أوًال، و●
 بعد إعادة الجهاز إلى المدرسة وهو یعمل بشكل سلیم وفور سداد جمیع الرسوم المنطبقة●

 

MyTech جدول رسوم 

 فقد الجهاز/المرفقات تلف متعمد* تلف عارض

 كروم بوك كروم بوك كروم بوك
 المرفقات:

  الشواحن، الحافظة وجهاز هوت سبوت

  20 دوالر 280 دوالر 280-25 دوالر 25 دوالر

 *یحدد فني الصیانة رسوم التلف بناًء على قطع الغیار المطلوبة/استبدال الجهاز.
 قد یتم دفع الرسوم بناًء على خطة سداد بدیلة أو قد یتم إعفاء الطالب منها بناًء على رؤیة مدیر المدرسة.


