
   
  

 FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
 

 نام مدرسه را وارد کنید 

 نام مدرسه را وارد کنید 

School Name Here 

 بوسیله دانش آموز   MIFI  دستگاه برنامه قرض  

 قبول مسؤلیت و قرارداد استفاده در خانه 

 

 _________________________________________    اجازه میدهم__________________________________ ،من 

 نام دانش آموز                                                                                  ولی یا سرپرستنام   
 

من میدانم به دانش آموز  شرکت کند.            دانش آموز در مدرسه توسط     MIFI  قرض دستگاه    در برنامه   

  در سیستم اطالعات     MiFi  استفاده در منزل میباشد و در پرونده مربوط به تکالیف خواهد شد که برای    قرض داده   MiFi  نامبرده یک عدد دستگاه 

FCPS   .ثبت خواهد شد 

 

 سرپرست و دانش آموز با شرایطی که در زیر آمده است موافقت دارند: / لی و   
 

  همراه با این برگه ضمیمه شده است ولی/سرپرست و دانش آموز راهنمای مربوط به استفاده از این دستگاه و مسدولیتهای مربوطه  که     .1

 مرور خواهند کرد.      را 
 

در کتابچه حقوق و مسؤلیتهای دانش آموز، و پذیرش  قوانین    ه به ولی/سرپرست و دانش آموز یادآوری میشود که کلیه مقررات درج شد  .2
ور و امضاء کرده اند، شامل  استفاده  که در ابتدای سال تحصیلی مر  را دسترسی به شبکه )اینترنتی( در مدارس دولتی کانتی فیرفکس 

 در خارج از مدرسه نیز میگردد.    MiFiو مراقبت از دستگاه  
 

 .  شد خواهد    ثبت این دستگاه تحت نام دانش آموزی که امضاء کرده است و افراد خانواده او که نیاز به استفاده و دسترسی به آنرا دارند   .3
 

 برای اهداف آموزشی خواهد بود نه فعالیتهای سرگرم کننده یا تفریحی.   MiFi  دسترسی به اینترنت از طریق دستگاه  .4

 

است که برای    Sentinelمطالب و محتویات اینترنت بنام    ینگ که در باال ذکرشده است مجهز به  یک سیستم فیلتر   MiFiدستگاه   .5

محدود کردن  دسترسی دانش آموزان به وب سایتهای نا مناسب و زیان آور بکار گرفته میشود.   والدین و سرپرستان همچنان مسؤل  

 میباشند.   MiFiه  نظارت بر نحوه استفاده  دانش آموز از دستگا 
 

، که میتواند مشخص کند چه نوع اطالعاتی مورد استفاده  Sentinelمدارس دولتی کانتی فیرفکس حق دارد با نصب نرم افزار فیلترینگ   .6

قرارگرفته است، چه ساعاتی در روز از دستگاه استفاده شده و فهرست وب سایتهائی که بآنها رجوع شده است، محتویات وب سایتهایی  

 انش آموز به آنها دسترسی داشته است را مرور کنند.  که د 
 

استفاده از مطالب غیر مربوط به برنامه های آموزشی مدارس دولتی کانتی فیرفکس از طریق ارتباطات اینترنتی که با استفاده از   .7

 ی اضافی( ممنوع میباشد.    صورت گیرد )از جمله دانلود کردن گیم ها یا موسیقی شخصی، یا نصب برنامه ها   MiFiامکانات دستگاه  

 

 خواهد شد.   پس گرفته با درخواست معلم یا سایر مسؤلین مدرسه دستگاه و سایر لوازم مربوطه بالفاصله   .8
 

والدین/سرپرستان و/ یا دانش آموز مسؤلیت کامل استفاده از دستگاه ذکرشده در باال را قبول میکنند.  والدین/سرپرستان موافقت میکنند   .9

چنانچه بعلت غفلت یا نقض مقررات توسط دانش آموز صدمه ای به دستگاه وارد شود بدون درنظرگرفتن اینکه درچه جائی اتفاق  که 

 افتاده باشد خسارات وارده را جبران خواهند کرد. 
 

در صورت گم شدن، دزدیده شدن و یا   ________________________ را به دستگاه   ی ن ی گز ی جا  نه ی هز پرداخت ست ر ولی/سرپ  .10

آسیب دیدن بعهده خواهد گرفت. این مبلغ بیش از قیمت اصلی دستگاه و لوازم مربوطه نخواهد بود. درصورت گم شدن، دزدیده شدن یا  

  پنج میکند جهت اطمینان از اینکه اقدامات الزم برای جایگزین کردن آن انجام شود، ظرف    صدمه دیدن دستگاه، ولی/سرپرست موافقت 

 با مدرسه تماس بگیرند.   اداری   روز 
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LS-Regulations-Student MIFI Check Out Program 



   
  

 FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
 

 بوسیله دانش آموز MIFI برنامه قرض  دستگاه

  از دستگاه استفاده جهتراهنمای پذیرش  مسئولیت  
 

 .مرور کنید خود با دانش آموز را همراهراهنمای زیر 
 

که ازمدارس دولتی کانتی فیرفکس قرض گرفته میشود میبایست فقط برای پروژه هائی که در ارتباط با برنامه    MiFiدستگاه   .1

میباشد مورد استفاده قرار گیرد.  نباید بصورت یک وسیله شخصی یا اجتماعی توسط دانش آموز بکار    FCPSهای آموزشی  

 گرفته شود. 
 

2. MiFi    یک وسیله با ارزش است، باید بخوبی از آن مواظبت شود.   نباید آنرا پرت کرد، بزمین انداخت یا به آن ضربه وارد

قرار  استفاده  مورد  ، یا طوری   رها کرد ، یا در پیاده رو یا خیابان  قرار داد   آورد. هرگز نباید آنرا روی سقف یا کاپوت ماشین 

 . ردد گ   آن که باعث شکسته شدن، بزمین افتادن، و یا آسیب دیدن     گیرد 
 

شه  تنها برای استفاده شما و افراد خانواده شما میباشد.   دوستان شما، یا افراد دیگر نباید از آن استفاده کنند.  همی   MiFiدستگاه   .3

 آنرا از حیوانات خانگی دور نگاهدارید. 
 

را در داخل کالس درس، داخل اتوبوس، در راهروها، درسالن غذاخوری، سالن ورزش، یا اماکن    MiFiهرگز نباید دستگاه   .4

 عمومی بدون نظارت و سرپرستی رها کنید. 
 

آب، مواد شیمیائی تمیز کننده لوازم خانگی، غذا و نوشیدنی، یا سایرمایعاتی که میتواند به وسائل    ی نباید درنزدیک   MiFiدستگاه   .5

 الکترونیکی صدمه بزنند مورد استفاده قرار گیرد. 
 

میبایست طوری مراقبت شود که عوامل خارجی نظیر باران، برف، یخ،   MiFiوقتی آنرا به محیط خارج میبرید، دستگاه    .6

 شدید به آن صدمه نزند.   گرما یا سرمای 
 

وقتیکه از طریق دستگاه به اینترنت دسترسی پیدا میکنید، باید بعنوان یک شهروند مسئول از آن استفاده کنید.   راهنمای     .7

در قسمت مقررات استفاده از دستگاه  که در ابتدای سال    ی مسؤلیت شهروندان دنیای مجازی در بخش ایمنی و امنیت اینترنت 

 ء شده است، آمده است.   تحصیلی امضا 
 

 .   میشوند فقط درساعات مدرسه از طرف مدرسه فرزندتان در دسترس میباشد گرفته  پشتیبانی فنی برای دستگاههایی که قرض   .8

 

 
 

 ________________________________________________  نام ولی / سرپرست )لطفاً با خط خوانا بنویسید(

 

 ___________________________________________________  امضاء ولی / سرپرست )لطفاً امضاء کنید(

 

                                                                    _______________تاریخ 
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