
   
  

FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS  
 

 

Insert School Name Here 

  Insert School Name Here 

 MiFiبرنامج إستعارة الطالب جهاز ألتقاط شبكة األنترنت  

 أتفاقية قبول تحّمل المسؤولية واإلستخدام المنزلي للجهاز 

 

 _______________________________________  أوافق على السماح لـ__________________________________  أنا، 

 أسم الطالب                    أسم ولي أمر الطالب أو الوصي الشرعي   
 

أنا أفهم بإنه ستتم إعارة الطالب   .       MiFiبالمشاركة في برنامج إستعارة الطالب جهاز ألتقاط شبكة األنترنت  

في قاعدة بيانات جرد الموجودات   MiFiلغرض إستخدامه في المنزل وسيتم األحتفاظ بسجل إعارة الطالب جهاز  MiFiالمذكور أسمه أعاله جهاز  

 . FCPSفي مدارس  

 

 موافقة ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي والطالب على الشروط التالية: يشترط  
 

 يستعرض ولي األمر/الوصي الشرعي والطالب تعليمات األستخدام المسؤول لألجهزة والمذكورة في هذه الوثيقة.    .1
 

شبكة األنترنت المنصوص  هذا تذكير لولي أمر الطالب/الوصي الشرعي والطالب بأن جميع جوانب اإلستخدام المقبول للدخول على  .2

في مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية والموقّعة في بداية السنة الدراسية تنطبق على طريقة   حقوق الطالب ومسؤولياته عليها في كتيب 

 خارج المدرسة.   MiFiاإلستخدام والعناية بجهاز  
 

ته/أخواته  الذين هم بحاجة الى الدخول على شبكة  يكون الجهاز مخصص لغرض أستعماله من قبل الطالب الموّقع على الوثيقة وأخو  .3

 األنترنت. 
 

 سيكون لألغراض التعليمية وليس بهدف ممارسة األنشطة الترفيهية.   MiFiأن الدخول على شبكة األنترنيت عبر جهاز   .4
 

وهو تطبيق لفلترة المحتويات على شبكة األنترنت وذلك من أجل تقيّيد دخول الطالب على المواقع    Sentinelمزّود بتطبيق    MiFiجهاز   .5

السيئة وغير الالئقة على شبكة األنترنت.   ومع ذلك يتحمل أولياء أمور الطالب واألوصياء الشرعيون مسؤولية مراقبة إستخدام أوالدهم  

 . MiFiلجهاز  
 

كومية بحق إستعادة ومراجعة محتويات التقارير الناتجة عن برنامج الفلترة المثبّت الذي يدعى  تحتفظ مدارس مقاطعة فيرفاكس الح  .6

Sentinel .والذي يقوم بتعقب أستخدام البيانات، ووقت الدخول على شبكة األنترنت وتاريخ تصّفح الشبكة ، 
 

طعة فيرفاكس الحكومية أثناء الدخول على شبكة األنترنت  يُمنع إستخدام البرامج غير ذات الصلة بالبرامج التعليمية الخاصة بمدارس مقا  .7

 )وهي تشمل لكنها ال تقتصر على تحميل األلعاب أو الموسيقى الشخصية وتنصيب تطبيقات أخرى(.      MiFiعبر جهاز  
 

 يجب تسليم الجهاز وملحقاته فوراً عند طلبها من قبل المعلم أو أي مسؤول آخر في المدرسة.  .8
 

الطالب/الوصي الشرعي و/أو الطالب على تحمل كامل المسؤولية عن الجهاز المذكور أعاله.  يوافق ولي أمر  يوافق ولي أمر  .9

الطالب/الوصي الشرعي على دفع تعويض للمدرسة عن أي ضرر ناجم عن إهمال الطالب أو إساءة إستخدامه للجهاز بغض النظر عن  

 مكان وقوع الضرر. 
 

كلفة إستبدال الجهاز في حال فقدانه أو         الى مدرسة    يدفع ولي امر الطالب/الوصي الشرعي  .10

سرقته أو تلفه. لن تتجاوز التكاليف المترتبة الكلفة األصلية للجهاز وملحقاته. يوافق ولي أمر الطالب/الطالب على األتصال بالمدرسة  

 . يذ لضمان أستبدال الجهاز أيام عمل في حال فقدان الجهاز أو سرقته أو تلفه وذلك لوضع اإلجراءات المناسبة موضع التنف   خمسة خالل  
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 MiFiبرنامج إستعارة الطالب جهاز ألتقاط شبكة األنترنت  

 تعليمات األستخدام المسؤول لألجهزة
 

 يجب مراجعة التعليمات أدناه مع الطالب.
 

المستعارة من مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية فقط مع المشاريع المتعلقة بالبرامج التعليمية   MiFiينبغي أستخدام أجهزة  .1

 لمدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية.  ال يجوز للطالب أستخدامه كجهاز شخصي أو إلغراض التواصل اإلجتماعي. 
 

إيقاعه على األرض أو ضربه. يجب عدم   هو جهاز قّيم فأحرص على التعامل معه بشكل مناسب.  ال يجب رميه أو  MiFiأن  .2

وضعه على سطح السيارة أو غطاء المحرك أو على الرصيف أو الشارع أو التعامل معه بأي شكل من األشكال التي يمكن أن  

 تتسبب بكسره أو وقوعه أو عطله. 
 

األشخاص األخرين   متوفر إلستخدامه من قبلك ومن قبل أخوتك/أخواتك فقط.  ال يمكن ألصدقائك أو  MiFiإن جهاز  .3

 أستخدامه.  أحفظه في مكان بعيد عن الحيوانات األليفة في جميع األوقات. 
 

بدون رقيب داخل الصف، الحافلة، الممرات المدرسية، قاعة الطعام، صالة األلعاب الرياضية، أو    MiFiيجب عدم ترك جهاز   .4

 في أي مكان عام أخر. 
 

قرب الماء، مواد تنظيف كيماوية، الطعام أو الشراب، أو أي سائل يمكن أن يتلف مكوناتة   MiFiيجب عدم استعمال جهاز  .5

 األلكترونية. 
 

بطريقة ال يتسبب المطر، الثلج، الجليد، الحرارة الزائدة، و/أو   MiFi، يجب أن تحمي جهاز عند حمل الجهاز إلى الخارج    .6

 البرد الشديد في تلفه. 
 

، من المهم ممارسة واجباتك كمواطن مسؤول في أستخدام األنترنت.   MiFiعند الدخول الى شبكة األنترنت عبر جهاز    .7

قسم سالمة وحماية األنترنت   -في سياسة االستخدام المقبول لألجهزة  التصرف كمواطن مسؤول في أستخدام األنترنت موّضح 

 الموّقع عليها في بداية العام الدراسي.   
 

    المستعار من المدرسة خالل ساعات الدوام المدرسي فقط.   MiFiيتوفر الدعم الفني لجهاز   .8

 

 

 

 أسم ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي )يرجى الكتابة بوضوح(: ______________________________________ 

 

 

 توقيع ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي )يرجى التوقيع(: __________________________________________ 

 

 ___ تاريخ اليوم: ____________ 
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