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 خانواده ھای گرامی،
 

ادامھ خواھد داد، کھ یک طرح انتقال آموزشی میباشد کھ بھ معلمین اجازه  FCPSOnدر سال جاری مدرسھ ما بھ انجام 
خواھد داد تا با افزایش دسترسی بھ منابعی کھ یادگیری از طریق تحقیق را ترویج میدھد روش آموزش و یادگیری منحصر 

از دانش آموزان بفردی را بکارگیرند.  بمنظور انجام آن، بار دیگر یک لپ تاپ اختصاصی در انختیار ھر یک 
 پیشدبستانی الی کالس ششم قرار میگیرد تا در طول ساعات مدرسھ از آن استفاده کنند.

 
دانش آموزان کالسھای سوم تا ششم این اختیار را دارند کھ در صورت نیاز دستگاه الکترونیکی را با خود بھ منزل ببرند،  

را بھ مدرسھ تحویل  Laptop Check outدریافت لپ تاپ این در صورتی امکان پذیر است کھ فرم امضاء شده تحویل/
) را بھ دفتر اصلی 4(فقط صفحھ  Laptop Check outدھند.  دانش آموزان تا زمانیکھ فرم  تحویل/دریافت لپ تاپ 

 مدسھ تحویل نداده اند، اجازه نخواھند داشت لپ تاپ را از محیط مدرسھ خارج کنند.  
 

در وب سایت مدرسھ ابتدایی قابل  Technologyو فرم بھ زبانھای مختلف در صفحھ اطالعات مربوطھ در این نامھ 
 را جستجو کنید. Laptop Checkout Form قسمت دسترس میباشد. در این وب سایت

 
خاطر داشتھ باشید این ادامھ یک تجربھ (یک بھ یک) ادامھ میدھیم، لطفا ب 1:1ھمانطور کھ ما بھ این ابتکار عمل بصورت 

آموزشی ھم برای مسئولین و ھم برای خانواده ھا میباشد.  بھ این منظور شما میبایست بدانید کھ این انتقال یک روند 
 FCPSتصویری از یک فارق التحصیل   ھدفبھ  تدریجی خواھد داشت کھ بھ ما اجازه میدھد یک بنیان قوی بسازیم تا

 .ست یابیمد
 

را در وب سایت مدرسھ مالحظھ کنید و قسمت  Technology، لطفا صفحھ FCPSOnبرای اطالعات بیشتر درباره 
FCPSOn .را جستجو کنید 

   
 بعد از مرور این اطالعات، در صورت ھر گونھ سوال، لطفا با مدرسھ فرزندتان تماس بگیرید.  

 
 

 ارادتمند،
 تیم رھبری آموزشی

 

 

FARSI 

LS-Schools-Lees Corner-Laptop Checkout Form 

http://www.fcps.edu/supt/portrait/
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 راھنمای دستگاه مخصوص دانش آموز

 
بصورت قرض تحویل گرفتھ میشود میبایست فقط برای پروژھائی کھ   FCPSدستگاھی کھ توسط دانش آموز از •

است مورد استفاده قرار گیرد. نباید بصورت یک وسیلھ شخصی یا  FCPSدر ارتباط با برنامھ ھای آموزشی 
 بکار گرفتھ شود.اجتماعی بوسیلھ دانش آموز 

ین کرد و یا بزم ده قرار گیرد. نباید آنرا پرتصحیح مورد استفا ورطاین دستگاه با ارزش است، و میبایست ب  •
ھ ک ودشاستفاده انداخت. ھرگز نباید آنرا روی سقف یا کاپوت ماشین، در پیاده رو یا خیابان قرار داد، یا طوری 

 .یردگصدمھ قرار ، و یا باعث شکستھ شدن، بزمین افتادن
ست. دوستان، سایردانش آموزان، برادران و خواھران، بچھ دستگاه مخصوص دانش آموز فقط برای استفاده شما  •

 ھای فامیل، یا سایر افراد نباید از آن استفاده کنند. ھمیشھ آنرا از حیوانات خانگی دور نگاھدارید.
در کالس درس، اتوبوس، راھرو مدرسھ، ناھارخوری،  سالن  ظارتندستگاه دانش آموز ھرگز نباید بدون   •

 عمومی دیگر رھا شود.ورزش، و یا ھر مکان 
د بھ ناین دستگاه نباید درنزدیک آب، مواد شیمیائی و تمیز کننده ھا، غذا و نوشیدنی، یا سایر مایعاتی کھ میتوان  •

 وسائل الکترونیکی صدمھ بزنند مورد استفاده قرار گیرد.
ظبت شود کھ عوامل میبرید، این دستگاه میبایست طوری موا وقتی آنرا بھ محیط خارج (از منزل و یا مدرسھ)  •

 خارجی نظیر باران، برف، یخ، گرما یا سرمای شدید بھ آن آسیب نرساند.
 ، باید در یک مکان امن نگھداری شود.ز آن استفاده نمیشودازمانی کھ این دستگاه ھمیشھ   •
 این دستگاه وقتی برای استفاده بمدرسھ آورده میشود میبایست کامال شارژ شده باشد.  •
آموزشی ذخیره شود، نھ در حافظھ دائم یا  Google Appsو یا  Blackboardا میبایست در کلیھ فایل ھ  •

 اصلی.
دستگاه را برای تعمیر بھ  در مدرسھ برای لپ تاپ شما فقط در طول ساعات مدرسھ مھیا میباشد. نیفپشتیبانی   •

 دارای ضمانت  میباشد. FCPSدستگاه توسط  تعمیرگاه عمومی نبرید.  
مسئول فنی و تیم فنی دانش آموز در مکان مشخص شده ای قبل از مدرسھ و در طول ساعات ناھار قابل   •

شده نزد یکی از اعضاء تیم پشتیبانی ببرید.  لپ تاپ  عالمادسترس میباشند.  لپ تاپ خود را در طول ساعات 
 شما تعمیر میشود و یا اینکھ یک لپ تاپ دیگر بشما قرض داده میشود.

ت سرقت و یا گم شدن دستگاه ھرچھ سریع تر بھ مسئولین مدرسھ اطالع دھید. اگر معتقدید دستگاه درصور  •
 شما دزدیده شده است بالفاصلھ بھ پلیس اطالع دھید.

فھرستی کھ در زیر آمده است لیست اقالمی است کھ دانش آموز شما دریافت خواھد کرد و ھمچنین ھزینھ   •
 ر پایان سال تحصیلی بھ مدرسھ برگردانده نشوند.جایگزین کردن آنھا درصورتیکھ د

 
HP Probook Laptop ($355.00) 
 
HP power adapter ($38.00) 

Device Sleeve ($12.00) 

 این اطالعات را در یک محل در دسترس قرار دھید. رجوعھت ج 

)، این وظیفھ شماست ل میشودنتقمدر صورتیکھ دانش آموز شما مدرسھ را ترک میکند (مثال بھ مدرسھ دیگری   یادداشت:
 کھ کلیھ اقالم باال را بھ مدرسھ برگردانید.  ھر یک از اقالمی کھ بمدرسھ برگردانده نشود بعنوان بدھی بمدرسھ ثبت میشود.
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 یا دریافت دستگاه الکترونیکی دانش آموز رضقبرنامھ  
 قرارداد مسئولیتھا و استفاده در منزل

 
 والدین/سرپرستان و دانش آموز با شرایطی کھ در زیر آمده است موافقت دارند:

 
دسترسی بھ شبکھ مدارس حقوق و مسؤلیتھای دانش آموزو مقررات تایید شده والدین/سرپرستان و دانش آموز مقررات  .1

این مدارک بمنظوراستفاده و  . را مرور کرده و میپذیرند کاربرد مسئولیتھای راھنمایو  ،عمومی کانتی فیرفکس
 مراقبت از دستگاه الکترونیکی دانش آموز در مدرسھ و خارج از مدرسھ بکار گرفتھ میشود.

 
 دانش آموزی است کھ در این قرارداد نامبرده شده است. بھاین دستگاه مختص از استفاده  .2

 
دسترسی بھ اینترنت از طریق دستگاه الکترونیکی دانش آموز برای ھدفھای آموزشی خواھد بود نھ فعالیتھای تفریحی  .3

 و یا استخدام.
 

4. FCPS  ند چھ نوع اطالعاتی مورد نرم افزارھای   فیلترینگ و ایمنی، کھ مشخص میکاین حق را دارد کھ با نصب
استفاده قرارگرفتھ است، چھ ساعاتی در روز از دستگاه استفاده شده و فھرست وب سایتھائی کھ بآنھا رجوع شده است 

 استفاده کند.
 

5. FCPS  این حق را دارد در ھر زمان دستگاه الکترونیکی دانش آموز را پس گرفتھ و محتویات آنرا ازجملھ ھر گونھ
 مرورکند.اطالعات شخصی کھ ممکن است در آن ذخیره شده و یا بوسیلھ دستگاه قابل دسترس بوده است 

 
د بازیھای کامپیوتری یا موزیک (از جملھ دانلو FCPSاستفاده از مطالب غیرمربوط بھ برنامھ ھای آموزشی  .6

 شخصی، یا نصب برنامھ ھای اضافی) ممنوع میباشد.
 

زمانیکھ دستگاه الکترونیکی دانش آموز پس داده میشود، اطالعاتی را کھ دانش آموز ممکن است در دستگاه ذخیره  .7
 کرده باشد دیگرقابل دسترس نخواھد بود.

 
فیلترینگ اینترنتی میباشد، جھت محدودیت امکانات دسترسی دانش دستگاه الکترونیکی دانش آموز مجھز بھ سیستم  .8

آموزان بھ وب سایتھای اینترنتی کھ نا مناسب بوده و زیان آور میباشند. والدین و سرپرستان ھمچنان مسؤل نظارت بر 
 نحوه استفاده فرزندشان از دستگاه میباشند.

 
 احبصتونیکی دانش آموز و سایر لوازم مربوطھ بالفاصلھ با درخواست معلم یا سایر مسؤلین مدرسھ دستگاه  الکتر .9

 خواھد شد.
 

والدین/سرپرستان و/ یا دانش آموز مسؤلیت کامل برای دستگاه الکترونیکی را قبول میکنند. والدین/سرپرستان موافقت  .10
چھ نظرگرفتن اینکھ درمیکنند کھ چنانچھ بعلت غفلت یا خالفکاری دانش آموز صدمھ ای بھ دستگاه وارد شود بدون در

 جائی اتفاق افتاده باشد خسارات وارده را جبران خواھند کرد.
 

در صورتیکھ دستگاه الکترونیکی گم، ربوده، و یا صدمھ ببیند، ولی/سرپست موظف بھ پرداخت ھزینھ جایگزینی  .11
بیش از قیمت اصلی دستگاه خواھد بود.  این مبلغ است  Lees Cornerمتعلق بھ مدرسھ ابتدایی کھ دستگاه الکترنیکی 

و لوازم مربوطھ نخواھد بود. درصورت گم شدن، دزدیده شدن یا صدمھ دیدن دستگاه، والدین/سرپرستان موافقت 
روزکاری با  پنججھت اطمینان از اینکھ اقدامات الزم برای جایگزین کردن آن انجام شود، ظرف (میبایست) میکنند 

ا بوالدین ، ھ جایگزین کردن دستگاهھزینبرای یا دزدیده شود و  رتیکھ دستگاه گممدرسھ تماس بگیرند. در صو
 یا سرپرست میبایست برای حل این مشکل با مشاور دانش آموز تماس بگیرند. یل، وواجھ شوندممشکالت مالی 
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 لپ تاپ  ریافتدیا  رضقفرم 
 

 با امضاء این فرم شما تایید میکنید:
 ) خوانده اید،2کھ راھنمای دستگاه دانش آموز را (صفحھ  •
دستگاه دانش آموز و  موافقتنامھ  رض یا دریافتقکھ با شرایطی کھ فھرست وار در برگھ مسئولیتھای برنامھ  •

 ) آمده موافقت دارید، و3صفحھ در ( ر منزلداستفاده 
 را بھ محیط خارج از مدرسھ انتقال دھد. FCPSشما رضایت میدھید فرزندتان لپ تاپ صادر شده  از   •

 
لیھ دانش آموزان در طول ساعات مدرسھ بھ دستگاه دسترسی دارند، ممکن است تصمیم لطفا توجھ داشتھ باشید زمانیکھ ک 

 بگیرند دستگاه را با خود بھ منزل بیاورند.
 

 لطفا اطالعات مورد نظر درباره دستگاه شخصی کھ در زیر آمده است را مد نظر داشتھ باشید:
 

رسی بھ یک دستگاه الکترونیکی نیاز دارد. ھر دانش آموز غالبا و مکررا برای دسترسی بھ دروس و مطالب د .1
میبایست دارای صفحھ کلید ر دستگاه مذبو، FCPSدر صورت استفاده از دستگاه الکترونیکی شخصی در محیط 

باشد. تلفن ھای ھوشمند  Microsoft Officeمخصوص آموزش و  Google Appباشد و مجھز بھ نرم افزار 
 برای این منظور قابل قبول نمیباشند.

 
برای دستگاھھای الکترونیکی شخصی دارای  FCPSاشید، بعضی از نرم افزار ھای آموزشی توجھ داشتھ ب .2

 مجوز نمیباشند.
 

 گروه فنی مدرسھ برای دستگاھھای الکترونیکی شخصی قابل دسترس نمیباشند. .3
 

 مدرسھ سازگار باشد. Wi-Fiدستگاھھای الکترونیکی شخصی میبایست با  .4
 
 

________________________________________________________________ 
 نام ولی یا سرپرست

 
 

 _______________________________________________________________ 
 امضاء ولی یا سرپرست/تاریخ

 
 

 _______________________________________________________________ 
 نام دانش آموز و معلم کالس

 
 

_______________________________________________________________ 
 شماره شناسائی دانش آموز

 
 

 _______________________________________________________________ 
 امضائ دانش آموز/تاریخ


