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  عوائل طالبنا األعزاء،
 

وھي خطة تحّول تعليمي تفسح المجال أمام المعلمين إلضفاء  FCPSOnسوف تستمر مدرستنا ھذا العام بتنفيذ خطة برنامج 
لمسة شخصية على عملية تعليم الطالب من خالل زيادة فسح المجال للوصول الى الموارد التي تعمل على تطوير طرق التعلّم 

كل طالب في ) لlaptopالقائمة على البحث والتحري.  ومن أجل تحقيق ھذا الغرض، سيتم تخصيص جھاز حاسوب محمول (
  مرحلة الروضة وحتى المرحلة السادسة ألستخدامه طوال اليوم الدراسي.

 
فيما يكون الخيار مفتوح أمام طالب المراحل الثالثة وحتى السادسة ألخذ الجھاز الى البيت حسب الحاجة بعد توقيع أستمارة  

ة.  غير مسموح للطالب أخذ أجھزة الحاسوب أستعارة جھاز الحاسوب المحمول وإعادتھا الى المكتب الرئيسي في المدرس
فقط) الى المكتب  4المحمول ومغادرة مبنى المدرسة ما لم يتم إعادة أستمارة أستعارة جھاز الحاسوب المحمول (الصفحة رقم 

  الرئيسي في المدرسة.  
 

على الموقع الرسمي  لوجياالتكنوتتوفر المعلومات الواردة في ھذه الرسالة وأستمارة اإلستعارة بعدة لغات في صفحة 
  .إلستمارة إستعارة جھاز الحاسوب المحموللمدرستنا. أبحثوا عن القسم المخصص 

 
تذكروا ونحن نواصل العمل على ھذه المبادرة القائمة على أساس منفرد بأنھا ستكون واحدة من التجارب التعليمية المستمرة 

ومن أجل ھذا السبب يجب أن تدركوا بأن عملية التحّول ستكون تدريجية مما ألفراد الكادر المدرسي وأسر الطالب أيضاً.  
  .FCPSصفات الخريج في مدارس يفسح لنا المجال لبناء أساس فّعال يعزز من مشروع 

 
على الموقع األلكتروني لمدرستنا  التكنولوجياحة ، يرجى زيارة صفFCPSOnللمزيد من المعلومات التفصيلية حول برنامج 

  .FCPSOnوالبحث عن قسم 
    

  يرجى عدم التردد في اإلتصال بمدرسة الطالب أذا كانت لديكم أية أسئلة أو إستفسارات بعد قراءة ھذه المعلومات.  
 
 

  مع أطيب التحيات،
  فريق القيادة التربوية المدرسي
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  تعليمات أستخدام األجھزة األلكترونية للطالب
 

  يجب إستخدام جھاز الطالب الُمستعار من مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكوميةFCPS  فقط مع المشاريع المتعلقة
  . ال يجوز للطالب أستخدامه كجھاز شخصي أو إلغراض التواصل اإلجتماعي.FCPSبالبرامج التعليمية لمدارس 

   ّة ويجب التعامل معھا بشكل مناسب. يجب عدم رمي الجھاز أو التسبب في وقوعه. يجب عدم إن ھذه األجھزة قيم
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.
  فقط. ال يمكن لألصدقاء أو الطالب األخرين أو األشقاء أو أبناء  أن جھاز الطالب ھو مخصص إلستخدام الطالب

  العمومة أو أشخاص أخرين أستخدامه. أحفظه في مكان بعيد عن الحيوانات األليفة في جميع األوقات.
   يجب عدم ترك جھاز الطالب بدون رقيب في الصف أو الحافلة أو الممرات أو غرفة الطعام أو صالة األلعاب

  أو أي مكان عام أخر.الرياضية 
   يجب عدم استعمال الجھاز قرب الماء، مواد التنظيف الكيماوية المستخدمة في البيت، الطعام أو الشراب، أو أي

  سائل أخر يمكن أن يتسبب في تلف مكوناته األلكترونية.
   يجب حماية الجھاز عند حمله إلى الخارج بطريقة ال يتسبب فيھا المطر، الثلج، الجليد، الحرارة الزائدة، و/أو البرد

  الشديد في تلفه.
  .يجب وضع الجھاز في مكان آمن في جميع األوقات عند عدم أستخدامه  
  يجب أن يكون الجھاز مشحوناً بالكامل عند أحضاره الى المدرسة خالل النھار.  
   يجب حفظ جميع الملفات على موقعBLACKBOARD  أوGOOGLE APPS FOR EDUCATION 

  وليس على القرص الصلب في جھاز الحاسوب.
  .ال تأحذ جھاز الحاسوب يتوفر الدعم التقني لجھاز الطالب في المدرسة خالل ساعات الدوام المدرسي فقط 

  .FCPSمغطى بضمانة مدارس  وذلك ألن الجھازإلى محل بيع األجھزة لغرض إصالحه.   المحمول
   يتواجد الكادر التكنولوجي وفريق الدعم التكنولوجي الطالبي في مواقع معينة قبل بدء الدوام المدرسي وخالل فترة

الغداء.  بأمكانكم أخذ جھاز الحاسوب المحمول الى أحد أفراد كادر الدعم خالل األوقات المعلن عنھا.  حيث يتم 
  م جھاز أخر.تصليح جھازكم أو إعارتك

   يجب أبالغ الكادر المدرسي في حالة فقدان/سرقة الجھاز بأسرع وقت ممكن. إذا كنتم تعتقدون بأنه تمت سرقة
  الجھاز يجب عليكم أبالغ الشرطة على الفور.

  مع ھذه ج مدرج أدناه المواد التي سيستلمھا الطالب وقيمة البدل إذا لم يتم إعادتھا في نھاية السنة الدراسية خالل فترة
  األجھزة.

 
  HP PROBOOK LAPTOP ($355.00)جھاز حاسوب محمول نوع  

 
   HP POWER ADAPTER ($38.00)محّول طاقة نوع 

  )12.00حافظة جھاز ($ 

  يرجى حفظ ھذا المنشور في مكان آمن لغرض الرجوع اليه مستقبالً. 

تقع عليكم مسؤولية إعادة كافة المواد المشار اليھا أعاله الى المدرسة في حال مغادرة الطالب المدرسة.  سيتم مالحظة:  
  تسجيل أي مادة غير مرتجعة كدين مطلوب تسديده الى المدرسة.
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  إتفاقية قبول تحمل المسؤولية واإلستخدام المنزلي ضمن برنامج  
  إستعارة الطالب لألجھزة المحمولة

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

 
سياسة اإلستخدام المقبول للدخول على شبكة األنترنت يراجع ولي أمر الطالب/ الوصي الشرعي والطالب جميع جوانب  .1

في مدارس مقاطعة فيرفاكس  حقوق الطالب ومسؤولياتهوإرشادات اإلستخدام المسؤول والمنصوص عليھا في كتيب 
  الحكومية . تنطبق ھذه الوثائق على طريقة إستعمال الجھاز والعناية به داخل المدرسة وخارجھا.

 
  يكون الجھاز مخصص لغرض أستعماله من قبل الطالب الموقع على الوثيقة. .2

 
لتعليمية وليس بھدف ممارسة األنشطة الترفيھية أو أن الدخول على شبكة األنترنت عبر الجھاز سيكون لألغراض ا .3

  الوظيفية.
 

تحتفظ مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية بحق إستعادة ومراجعة محتويات التقارير الناتجة عن برنامج الفلترة المثّبت  .4
كة ھا عبر شبوالذي يقوم بتعقب أستخدام البيانات ووقت الدخول على شبكة األنترنت والمواقع التي تم الدخول علي

  االنترنت.
 

استذكار ومراجعة محتويات الجھاز في أي وقت كان ويشمل المعلومات الشخصية المخزونة على  FCPSيحق لمدارس  .5
  أو الممكن الوصول اليھا عبر الجھاز.

 
(وتشمل لكنھا ال تقتصر على تحميل األلعاب  FCPSيمنع إستخدام الجھاز ألغراض التتعلق بالبرامج التعليمية المدارس  .6

  أو الموسيقى الشخصية وتنصيب تطبيقات أخرى).
 

  حال اعادة الطالب للجھاز فلن يكون باالمكان الدخول بعدھا على البيانات التي يكون الطالب قد خزنھا على الجھاز. .7
 

نترنت وذلك من أجل تقيّيد دخول الطالب على يكون جھاز الطالب مزّود ببرنامج خدمة لفلترة المحتويات على شبكة األ .8
المواقع السيئة وغير الالئقة على شبكة األنترنت. ومع ذلك يبقى أولياء أمور الطالب واألوصياء الشرعيون مسؤولين عن 

  مراقبة إستخدام أوالدھم للجھاز.
 

  المدرسة.يتم تسليم الجھاز وملحقاته فوراً عند طلبه من قبل المعلم أو أي مسؤول آخر في  .9
 

يوافق ولي أمر الطالب/ الوصي الشرعي و/أو الطالب على تحمل كامل المسؤولية عن الجھاز. يوافق ولي أمر الطالب/  .10
الوصي الشرعي على دفع تعويض للمدرسة عن أي ضرر ناجم عن إھمال الطالب أو إساءة إستخدامه للجھاز بغض 

  النظر عن مكان وقوع الضرر.
 

عن قيمة  Lees Corner Elementary School/الوصي الشرعي بدفع تعويض إلى مدرسة سيقوم ولي أمر الطالب .11
إستبدال جھاز الطالب في حال فقدانه أو سرقته أو تلفه. لن تتجاوز التكاليف المترتبة الكلفة األصلية للجھاز وملحقاته. 

حال فقدان أو سرقة أو تلف الجھاز  أيام عمل في خمسةيوافق ولي أمر الطالب/ الطالب على األتصال بالمدرسة خالل 
وذلك لوضع اإلجراءات المناسبة موضع التنفيذ لضمان أستبدال الجھاز. في حال فقدان أو سرقة أو تلف الجھاز وكانت 

تكاليف إستبدال الجھاز عالية بحيث تشكل عبأ على العائلة، يجب على ولي أمر الطالب/الوصي الشرعي اإلتصال 
 لطالب من أجل الوصول إلى حل لھذه المشكلة.بالمستشار التربوي ل

 

  



    

Laptop Checkout Form 1.docx 4 02 م 12:54:43 2018 ،آب  

  أستمارة أستعارة جھاز الحاسوب المحمول
 

  بتوقيعك ھذه األستمارة فأنت تقر باآلتي:
  2قراءتك لتعليمات أستخدام األجھزة األلكترونية للطالب (الصفحة رقم،(  
  موافقتك على الشروط المذكورة في إتفاقية قبول تحمل المسؤولية واإلستخدام المنزلي ضمن برنامج إستعارة الطالب

  )، و3لإلجھزة المحمولة (الصفحة رقم 
   موافقتك على السماح للطالب بنقل جھاز الحاسوب المحمول والمقّدم من مدارسFCPS .الى خارج مبنى المدرسة  

 
  ً بأنه يحق للطالب أختيار أحضار جھازه الشخصي حتى مع أمكانية حصول جميع الطالب على جھاز  كما نحيطكم علما

  مدرسي خالل اليوم الدراسي.
 

  يرجى اإلطالع على المعلومات أدناه والخاصة بإستخدام األجھزة الشخصية:
 

مر. في حال إستخدام جھاز يحتاج كل طالب إلى جھاز من أجل الوصول إلى المادة التعليمية/ المحتويات بشكل مست .1
، فإن ھذا الجھاز الشخصي يجب ان يحوي لوحة مفاتيح  FCPSشخصي بدال من الجھاز المقدم من قبل مدارس 

. الھواتف المحمولة الذكية Google Apps for Education and Microsoft Officeوأن يكون متوافقاً مع 
  ليست بديالً مقبوالً.

 
  ليست مرخصة لغرض تنصيبھا على األجھزة الشخصية. FCPSلمدارس بعض التطبيقات التعليمية  .2

 
  لن يقوم الفريق التقني في المدرسة بتقديم المساعدة فيما يخص االجھزة الشخصية. .3

 
  في المدرسة. Wi-Fiيجب أن تكون األجھزة الشخصية متطابقة مع شبكة  .4

 
 

________________________________________________________________  
  أسم ولي أمر الطالب أو الوصي الشرعي

 
 

 _______________________________________________________________  
  التاريخ الشرعي/طالب أو الوصي توقيع ولي أمر ال

 
 

 _______________________________________________________________  
  أسم الطالب وأسم المعلمة األساسية

 
 

_______________________________________________________________  
  رقم ھوية الطالب

 
 

 _______________________________________________________________  
  توقيع الطالب/التاريخ


