
اتفاقیة الستخدام التكنولوجیا
مدرسة الفنون الشعبیة والكنوز الثقافیة المتخصصة

______________________________ ("الطالب") و

سماح مدرسة الفنون الشعبیة والكنوز الثقافیة______________________________ ("األھل/الوصي")، مقابل
یتمبدیلأومستعیرChromebookجھازأيأو،Chromebookجھازوامتالكباستخدامللطالب(فاكتس)المتخصصة

توفیره وفًقا لتقدیر فاكتس، یتفقون على النحو التالي:

لموارد تكنولوجیا المعلومات، اتفاقیة االستخدام المقبولیقر الطالب واألھل/الوصي بتلقي سیاسة االستخدام المقبول.1
للمستخدم، ومدونة قواعد السلوك.

المدرسي،الحرمخارجبالجھازوالخروجالمدرسةفيChromebookجھازباستخدامللطالبفاكتستسمحأنمقابل.2
فيالتعلملدعمأكادیمیةمدرسیةكإمداداتاستخدامھسیتمChromebookجھازأنویفھمونواألھل/الوصيالطالبیوافق

الفصول الدراسیة والتطویر الفكري.

ھذاالدخول إلى الجھاز عن بعد لحل مشكلة فنیة. إذا كانفي بعض الحاالت، قد یكون من الضروري لعضو ھیئة تدریسیة.3
الدخول عن بعد. لن یطلب اإلذن من الطالب قبل إجراءمطلوبا، فسیطلب موظفو فاكتس من الطالب اإلذن قبل إجراء

واألمان.للصیانةضروریةوھيChromebookأجھزةجمیعإلىترسلالتيبعدعنالتكوینأوالبرامجفيتغییرات

.Chromebookإلىبالوصولالمعلمینأوالموظفینأوفاكتسمسؤوليبخالفلألفراد،الطالبیسمحلن.4

ومكافحةالبلطجةمكافحةسیاساتتنتھكطریقةبأيباستخدامھالسماحأوChromebookجھازاستخدامللطالبیجوزال.5
قواعد السلوك، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر:التحرش في فاكتس، سیاسة االستخدام المقبول، و/أو مدونة

a.:نشر أو توزیع المعلومات التي
i.وفاحشة على النحو المحدد في قانون كومنولثتضر أو ضارة؛ على سبیل المثال، المواد التي ھي تشھیریة

بنسلفانیا أو الوالیات المتحدة؛
ii.تعتبر مھینة أي رسائل تتضمن آثارا جنسیة،تخلق أي رسائل مسیئة أو تخریبیة. ومن بین الرسائل التي

أخرى تتناول بشكل مسيء عمر شخصافتراءات عنصریة، تعلیقات خاصة بنوع الجنس، أو أي تعلیقات
أو اإلعاقة.ما، میول جنسیة، معتقدات دینیة أو سیاسیة، األصل القومي،

iii.فرد؛تھدد بإلحاق ضرر مباشر برفاھیة المجتمع المدرسي أو أي
iv.مع الحقوق الفردیة لآلخر؛تمیز وتحرض ضد أي شریحة من الجسم الطالبي أو یتعارض
v.تشجع ویحرض على النشاط غیر المشروع؛ أو

b.حق المؤلف؛القیام بنشاط غیر قانوني، بما في ذلك انتھاك قوانین
c.علیھا؛إنشاء مواد إباحیة أو توزیعھا أو الوصول إلیھا أو الحصول
d.التسبب عمدا في تلف األجھزة أو البرامج أو البیانات؛
e.المقیدة؛الحصول على أو محاولة الوصول إلى المواد أو األنظمة
f.لعب القمار؛
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g.التقاط الصور والصور الرقمیة ومقاطع الفیدیو وتسجیالت تخص تالمیذ المدرسة وموظفیھا دون موافقتھم أو
معرفتھم.

h.عرضي؛ و/أواستخدام ألغراض غیر متعلقة بالمدرسة على أكثر من أساس
i.خالف ذلك انتھاك قواعد المدرسة

ال)b(فاكتس؛مدرسةملكاألوقاتجمیعفيھوChromebookجھازأن)a(علىویوافقانواألھل/الوصيالطالبیفھم.6
.Chromebookجھازتكوینتعدیلأوتعطیلللطالبیحق

لیست مسؤولة عن الرسوم والمصاریف المتكبدة عبر التجاریفھم الطالب واألھل/الوصي ویوافقان على أن مدرسة فاكتس.7
المثال ال الحصر، الموسیقى عبر اإلنترنت، خدمات األلعاب،والخدمات عبر اإلنترنت. وتشمل ھذه المصاریف، على سبیل

اشتراكات البرامج، والسلع والخدمات المشتراة.

لجھازالطالبتلقيوقتمنذالطالبمسؤولیةیعتبرChromebookجھازأنعلىویوافقانواألھل/الوصيالطالبیفھم.8
ChromebookإعادةوقتحتىChromebookجھازفقدانتمإذاالمعین.المدرسةممثلإلىChromebookتلفھأو

مدرسة فاكتس بالحادث وجمیع المعلومات ذات الصلة.أو سرقتھ، سیقوم األھل/الوصي والطالب على الفور بإخطار

مدرسة فاكتس لتتبع بروتوكول اإلنترنت حتى یتم تحدیدتشكل تواقیع األھل/الوصي والطالب أدناه موافقة على استخدام.9
جھازبأنمكتوباإشعاراالطالبأواألھل/الوصيیقدمحتىأوفاكتسمدرسةبواسطةفعلیاChromebookموقع

Chromebookمفقودا.یعدلم

وأنھChromebookجھازعلىخدمات/إصالحاتأيإجراءمحاولةعدمعلىویوافقانواألھل/الوصيالطالبیفھم.10
الخدمة./لإلصالحفاكتسمدرسةإلىالتالفةChromebookأجھزةإعادةیجب

Chromebookبأجھزةتلحقالتيالعرضیةاألضرارعنمسؤوالنأنھماعلىویوافقانواألھل/الوصيالطالبیفھم.11
بحادثةیتعلقوفیمااألول.الحادثعنأمریكیادوالرا50إلىتصللغرامةیخضعانوقدفاكتسمدرسةعنالصادرة
إلىالغرامةتصلقدأكثر،أوالثالثالضررلحادثبالنسبةتتجاوزھا.والدوالر100إلىالغرامةتصلقدالثانیة،الضرر
جھازبترتیبفاكتسمدرسةستقومدوالر).300بمبلغحالیاقیمتھا(تقدرChromebookلجھازالكاملاالستبدالتكلفة

Chromebook،سیكونانأنھماعلىویوافقانواألھل/الوصيالطالبیفھماإلصالح.فترةخاللالحاجة،حسبباإلعارة
والملحقات.Chromebookبیلحقالذيالمتعمدوالضررالتلفبسبباالستبدالأواإلصالحتكالیفجمیععنمسؤولین

فاكتسمدرسةعنالصادرةChromebookأجھزةفقدانعنمسؤوالنأنھماعلىویوافقانواألھل/الوصيالطالبیفھم.12
المفقود.Chromebookجھازاستبدالتكلفةعنمسؤولینیكونانوقد

جھازو / أو بناء على طلب من المسؤول، یجب على الطالب إعادةیفھم الطالب ویوافق على أنھ في نھایة العام الدراسي.13
ChromebookجھازتوفیرتمالتيالحالةبنفسفاكتسمدرسةإلىChromebookالعاديوالضررللطالب،األصلفي

بسبب االستعمال مستثنى.

محركالقدرة والحق في النظر إلى ملفات الطالب المخزنة علىیفھم الطالب واألھل/أولیاء األمور أن مدرسة فاكتس لدیھا.14
Google Driveالتالیة:الظروفظلفيمراجعتھاأو
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a.إذا كان لدى مدرسة فاكتس شك معقول في أن الطالب ینتھك قواعد أو سیاسات مدرسة فاكتس، فقد یتولى مسؤولو
GoogleملفاتومراجعةChromebookجھازحجزالمعتمدونفاكتسمدرسة Driveالبریدورسائلللطالب

المعقول" یعني وجود أسباب معقولة أن البحث سوفاإللكتروني وغیرھا من استخدامات اإلنترنت. "االشتباه
المدرسة أو سیاسات مدرسة فاكتس. یجب أن یكون نطاقیكشف عن أدلة على أن الطالب انتھك قواعد القانون أو

البحث مرتبطا بشكل معقول بالمخالفة التي تبرر البحث.
b.للطالب في تحدید أو إدارة ملفات الطالب بحضوریمكن للمدرسین وغیرھم من موظفي المدرسة تقدیم المساعدة

الطالب وبطلب منھ.

c.إلىبالوصولفاكتسمدرسةتقنیةأخصائيیقومأنالطالبطلبإذاGoogle Driveلحلبعدعنللطالب
مشكلة فنیة أو للعثور على ملف.

الیومأقصاهموعدفيینتھيChromebookجھازوامتالكاستخدامفيالحقعلىویوافقانواألھل/الوصيالطالبیفھم.15
مدرسة فاكتس.یتم إنھاؤه من قبل المنطقة أو عند انسحاب الطالب مناألخیر من الفصول الدراسیة خالل العام الدراسي ما لم

تخصیصافاكتسمدرسةموافقةدونأكادیمیةغیرألغراضالمستمرواستخدامھChromebookجھازإعادةعدمیعتبر
إلى مكان إقامتك أو أي مكان آخر لالستیالء على جھازغیر قانوني لممتلكات المدرسة وقد یتم إرسال السلطات

Chromebook.والملحقات

الطالبمنیتوقعحقا.ولیسامتیازھووامتالكھChromebookجھازاستخدامفيالحقأنواألھل/الوصيالطالبیدرك.16
اتحادیةأوحكومیةقوانینوأيوإجراءاتھاوسیاساتھافاكتسمدرسةقواعدلجمیعوفقاChromebookأجھزتھماستخدام

المذكورة أدناه كما یحددھا موظفو وإدارة مدرسة فاكتس:ساریة. سیؤدي عدم القیام بذلك إلى واحد أو أكثر من العواقب
مؤتمر طالبي●
مؤتمر األھل●
ذلك الحصول على امتیازات المنزلإلغاء أو تعلیق امتیازات االستخدام أو الوصول بما في●
التعلیق، أو الطردإجراءات تأدیبیة أخرى مثل االحتجاز، االحتجاز یوم السبت،●
المكتوبة والبحث والعرض ألقرانھم حول الجریمةإجراءات أخرى الستعادة مجتمع الفصول الدراسیة مثل االعتذارات●

عبر اإلنترنت، والبحث، واإلنشاء، والعرض ألقرانھم حولالمرتكبة (على سبیل المثال، االعتذار لضحایا التسلط
التسلط عبر اإلنترنت، الخ.)

عواقب منطقیة أخرى●
أو القانون االتحاديالمسؤولیة المدنیة و/أو الجنائیة بموجب قانون الوالیة●
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المدرسةعنالصادرChromebookالستخداماتفاقیة
مدرسة الفنون الشعبیة والكنوز الثقافیة المتخصصة

التكنولوجیاالفنون الشعبیة والكنوز الثقافیة المتخصصة الستخداملقد قرأت، فھمت، ووافقت على االمتثال التفاقیة مدرسة
واتفاقیة االستخدام المقبول ومدونة قواعد السلوك.

معلومات األھل/الوصي

االسم األول االسم االخیر ________________________________________________________

العنوان ___________________________________________________________________

بالطالب _______________________رقم الھاتف المفضل __________________________ عالقتھ

التاریخ _______________________توقیع األھل/الوصي _______________________________

معلومات الطالب

االسم األول االسم األخیر__________________________________________________________

العنوان ____________________________________________________________________

____________________________مربي الطالب _______________________ صف الطالب الحالي

______________________________توقیع الطالب _____________________________ التاریخ
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