FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

የተማሪዎች MIFI CHECK OUT መርሃግብር
የቤት ውስጥ አጠቃቀም ስምምነት እና ኃላፊነትን መቀበል
እኔ___________________________________________________________________________ተማሪ_________________________________________________በ
የወላጅ ወይም አሳዳጊ ስም
የተማሪ ስም
ተማሪዎች MiFi Check Out መርሃግብር

በ ____________________________________________________________________________________________________________________________
የትምህት ቤቱን ስም እዚህ አስገባ/ቢ

እንዲሳተፍ/እንድትሳተፍ ለመፍቀድ ተስማምቻለሁ:: ተማሪው/ዋ የMiFi መገልገያ መሳሪያውን በቤት ለመጠቀም እንደተዋሰ/ች እና የMiFi መገልገያ መሳሪያ አጠቃቀም
በሚመለከት በFCPS ንብረት ቆጠራ መረጃ አሰባሰብ ውስጥ መረጃ እንደሚቀመጥ ተገንዝቤአለሁ::

ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪ በሚከተሉት መንገዶች ላይ ተስማምተዋል::
1. ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪ ስለ ኃላፊነት የተሞላበት አጠቃቀምን በሚመለከት በሰነዱ ውስጥ የተካተተውን መመሪያ ይወያዩበታል::
2. ወላጅ/አሳዳጊ እና ተማሪ ስለ Fairfax County የህዝብ ትምህርት ቤት የተማሪዎች መብት እና ግዴት እና በትምህርት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ ስለ
ተቀባይነት ያለው የኢንተርኔት አጠቃቀም (Acceptable Use Policy for Network Access) የተፈረመው ስምምነት ከትምህርት ቤት ውጪ
በሚደረገው የMiFi መገልገያ መሳሪያ አጠቃቀም እና ጥንቃቄ ላይም ተግባራዊ እንደሚደረግ ማስታወስ አለባቸው::
3. የመገልገያ መሳሪያው በተፈቀደላቸው እና በፈረሙት ተማሪዎች እና አስፈላጊ ሲሆን ወንድም እህቶቻቸው ጥቅም ላይ እንዲውል ተወስኗል::
4. በMiFi ተጠቅሞ ኢንተርኔት መጠቀም ለመዝናኛ ሳይሆን ለትምህርታዊ አላማ መሆን ይኖርበታል::
5. የMiFi መገልገያ መሳሪያ Sentinel የሚባል በኢንተርኔት የሚዳሰሱ ርዕሶችን የሚያጣራ እና ለተማሪዎች ጎጂ የሆኑ እና አግባብ ያልሆኑ
የኢንተርኔት ድህረ ገፆችን ውሱን ለማድረግ የሚሰራ አፕልኬሽን ነው:: ወላጆች እና አሳዳጊዎች የልጆቻቸውን የMiFi መገልገያ መሳሪያ
አጠቃቀም የመቆጣጠር ኃላፊነት አለባቸው::
6. FCPS የዳታ አጠቃቀምን በተመለከት ኢንተርኔት የተከፈተበትን ሰዓት እና ቀን የኢንተርኔት ፍለጋ የተካሄደባቸውን ድህረገፆች የኋላ ታሪኮችን
መረጃ በሚይዘው Sentinel በተባለው ሶፍቷር አማካኝነት የሚደረሰውን ዘገባ የማጣራት መብት አለው::
7. በMiFi መገልገያ መሳሪያ ተጠቅመው ኢንተርኔት ሲያገኙ ከFCPS የትምህርት መርሃግብር ጋር ያልተገናኙ (ጌሞችን፣ ዘፈኖችን እና
ሌሎች ተጨማሪ አፕልኬሽኞችን) በመጫን መጠቀም አይፈቀድም::
8. አተማሪዎች ወይም ሌሎች የትምህርት ቤት ሰራተኞች ሲጠይቁ መገልገያ መሳሪያው እና አባሪ ዕቃዎቹ ወድያውኑ ተመላሽ ይደረጋሉ::
9. ወላጅ/አሳዳጊ እና/ወይም ተማሪዎች ከላይ ለተጠቀሰው መገልገያ መሳሪያ ሙሉ ኃላፊነት አለባቸው:: ወላጅ/አሳዳጊ ለማንኛውም በመገልገያው
ላይ በተማሪው ግድ የለሽነት ለሚደርሱ ጉዳቶች ለትምህርት ቤቱ ለመክፈል ተስማምቷዋል::
10. ወላጅ/አሳዳጊ ለጠፋ፣ ለተሰረቀ ወይም ለተበላሸ የመገልገያ መሳሪያ _______________________________________________________________________________________
የትምህት ቤቱን ስም እዚህ አስገባ/ቢ

11. የመተኪያ ዋጋ ይከፍላል:: ዋጋው ከዋናው የመገልገያ መሳሪያው እና አባሪ ዕቃዎቹ ዋጋ አይበልጥም:: ወላጆች/አሳዳጊዎች እቃው ቢጠፋ፣ ቢሰረቅ
ወይም ቢበላሸ እቃውን ለመተካት ተገቢ የሆነ አካሄድ እንዲኖር በአምስት የስራ ቀናት ውስጥ ለትምህርት ቤቱ ማሳወቅ እንዳለባቸው
ተስማምተዋል::

FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

የተማሪዎች MiFi Check-Out መርሃግብር
ኃላፊነት የተሞላበት አጠቃቀም የውይይት መመሪያ
ከበታች ያለው መመሪያ ከተማሪው/ዋ ጋር መታየት አለበት::
1. FCPS ያዋሰው የMiFi መገልገያ መሳሪያ ከFCPS የትምህርት ፕሮጀችት ጋር በተገናኘ ብቻ ጥቅም ላይ መዋል ይኖርበታል:: እንደ
የግል ወይም የማህበራዊ መገለገያ መሳሪያ ተደርጎ ጥቅም ላይ መዋል የለበትም::
2. MiFi መገልገያ መሳሪያው ዋጋ ስላለው በተገቢው መንገድ መያዝ ያስፈልጋል:: መወርወር፣ መጣል ወይም መመታት የለበትም::
በፍፁም በመኪና ጣራ ወይም ክዳን ላይ መቀመጥ፣ በእግረኛ መሄጃ፣ በአስፋልት ወይም በማንኛውም መንገድ እንዲሰበር፣ እንዲወድቅ
ወይም እንዲበላሽ መደረግ የለበትም::
3. MiFi መገልገያ መሳሪያ ለአንተ/አንቺ እና ወንድም እህቶችህ/ሽ እንድትጠቀሙበት የተሰጣችሁ ነው:: ጓደኞቻችሁ ወይም ሌሎች
ሰዎች መጠቀም የለባቸውም:: ሁልግዜ ከቤት እንሰሳዎች አርቃችሁ አስቀምጡ::
4. MiFi መገልገያ መሳሪያ በትምህርት ቤት፣ በዓውቶቡስ፣ በመተላለፊያ ቦታ/አዳራሽ፣ በምሳ መመገቢያ ቦታ፣ በእስፖርት መስሪያ ቦታ
ወይም በማንኛውም ሕዝብ በሚሰበሰብበት ቦታዎች ያለ ጠባቂ መተው የለበትም::
5. MiFi መገልገያ መሳሪያ ውሃ፣ የቤት ውስጥ ኬሚካሎች፣ ምግብ እና መጠጥ ወይም ኤሌክትሮኒክ የሆኑትን አካሎችን ሊያበላሹት
የሚችሉ ሌሎች ፈሳሽ ነገሮች አካባቢ ጥቅም ላይ ወዋል የለበትም::
6. MiFi መገልገያ መሳሪያ ወደውጭ ይዛችሁ ስትወጡ ዝናብ፣ በረዶ፣ ከባድ ሙቀት ወይም ከባድ ቅዝቃዜ እንዳያበላሸው ጥንቃቄ
አድርጉ::
7. MiFi መገልገያ መሳሪያን ተጠቅማችሁ በኢንተርኔት ስትገናኙ ኃላፊነት ያለበት የዲጂታል ዜግነትን ተግባራዊ ማድረጋችሁን
መለማመድ አለባችሁ:: ኃላፊነት ያለበት የዲጅታል ዜግነት በዓመቱ መጀመሪያ ላይ በተፈረመው ተቀባይነት ያለው አጠቃቀም ፖሊሲ
(Acceptable Use Policy) ውስጥ ተዘርዝሯል::
8. በትምህርት ቤታችሁ በትምህርት ሰዓት ብቻ ለMiFi መገልገያ መሳሪያ የሚሆን ቴክኒካዊ ድጋፍ ይገኛል::

የወላጅ / አሳዳጊ ስም (እባክዎን ይጻፉ) ______________________________________
የወላጅ / አሳዳጊ ፊርማ (እባክዎን ይፈርሙ) ____________________________________
የዛሬ ቀን ___________

