اتفاقية جهاز الطالب ضمن نموذج  Virtual Plusفي مدارس  ACPSلعام 2021-2020
حسب سياسة االستخدام المسؤول لمدارس ACPS

لقد أطلعت عائلتنا على سياسة االستخدام المسؤول ) ،)IIBEAووافقت على تقبل المسؤوليات المرتبطة بقبول واستخدام الوصول إلى
الشبكة الرقمية الخاصة بمدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية ) ،)ACPSاالتصاالت واألجهزة اإللكترونية.
نوافق على إصدار حساب بريد إلكتروني (للطالب في المراحل  )12-2وجهاز ( koohemohhCأو جهاز لوحي) للطالب المذكور
أسمه أدناه ،ونوافق على تقبل المسؤولية عن العناية بهذا الجهاز واستخدامه.
نحن نفهم ونوافق على االلتزام بسياسة االستخدام المسؤول ولوائح مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية .كما نفهم أيضا ً أن انتهاكات هذه
اللوائح سيؤدي إلى فقدان الوصول إلى الشبكة الرقمية ،الوصول إلى االتصاالت اإللكترونية و /أو فقدان امتيازات الجهاز وغيرها من
اإلجراءات التأديبية أو القانونية .نحن نفهم أن مدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية ستستخدم مرشح محتوى لمراقبة استخدام النشاط
الرقمي ،البريد اإللكتروني ،والجهاز اإللكتروني ،بما في ذلك استخدام اإلنترنت ،رسائل البريد اإللكتروني ،والمواد التي يتم تنزيلها .ال
يمكن توقع الخصوصية في استخدام موارد أجهزة الحاسوب الخاصة بمدارس مدينة اإلسكندرية الحكومية.
نحن نفهم قيام مدارس  ACPSبإتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع الوصول إلى المواد غير المالئمة ،ولكن من المستحيل على مدارس
مدينة اإلسكندرية الحكومية تقييد الوصول إلى جميع هذه المواد ،وال يمكن تحميلها مسؤولية التعرض المحتمل لمثل هذه المواد .كل
مستخدم مسؤول عن أفعاله على نظام الحاسوب .عند مالحظة قيام أحد المستخدمين بإظهار استخداما ً غير مقبول ،ليتضمن ذلك أفعال
خطيرة أو مسيئة تؤثر على سالمة وصحة الطالب ،الكادر والبيئة التعليمية ،عندها يمكن اتخاذ إجراء تأديبي ضمن سلسلة من التدابير
التصعيدية .نحن نفهم أنه سيتم االتصال بولي األمر/الوصي الشرعي بشأن انتهاك هذه االتفاقية.
نحن نفهم أن الجهاز المقدم من مدارس  ACPSهو جهاز تعود عائديته إلى المنطقة التعليمية ،ويجب إعادته عند االنسحاب من المدرسة،
في نهاية العام الدراسي ،أو بنا ًء على طلب المعلم أو المسؤول اإلداري.
كما نفهم أيضا ً أن الوصول إلى الشبكة الرقمية وحساب البريد اإللكتروني هو أمر عائد لمدارس  ،ACPSوسيتم إلغاء تفعيله عند
االنسحاب من المدرسة ،في نهاية العام الدراسي ،أو بنا ًء على طلب المعلم أو المسؤول اإلداري .نحن نفهم أنه يمكن تحميل التكاليف
التالية من خالل  )1فشل الطالب في إعادة الجهاز  )2اإلهمال في العناية بالجهاز العائد إلى مدارس  .ACPSلن يتم تحميل هذه التكاليف
إذا كان الجهاز مشمول بالضمان لغرض التصليح بسبب ضرر عرضي ،طارئ ،أو اليمكن تجنبه.
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●

جهاز  - Chromebookمايصل إلى  200دوالر
جهاز لوحي  -مايصل إلى  100دوالر
المحول الكهربائي و/أو السلك  -مايصل إلى  30دوالر

لقد قرأت الشروط المذكورة أعاله وأوافق عليها.
____________________________________ أسم ولي األمر/الوصي الشرعي /كتابة
____________________________________ أسم الطالب كتابة
_____________________________________ توقيع ولي األمر/الوصي الشرعي
_____________________________________ توقيع الطالب التاريخ

