
 منطقة مدارس جونستون
   بیئة التعلم الرقمي أو اإللكتروني

  - دلیل ثانوي مختصر
  هذه نسخة مختصرة من الدلیل. یمكن طلب نسخة كاملة من مكتب المدرسة

  یجري إصدار جهاز •
●.(JCSD) الجهاز اإللكتروني الذي یتم توفیره هو ملك لمدارس  جونسون 
 عن طریق االستحواذ على الجهاز ، فإنك توافق على الشروط واألحكام الموضحة في هذا الكتیب. یجب أن یفهم الطالب أنهم●

 ال یتوقعون الخصوصیة وأن البیانات في الجهاز ال تعتبر خاصة.
  یمكن تجمیع الجهاز وتفتیشه في أي وقت من ِقبل مسؤولي JCSD و / أو موظفي التقنیة.●
  سیتم إرجاع األجهزة والملحقات في نهایة العام الدراسي. سیتم اإلعالن عن الوقت والمكان المحددین لعودة الجهاز والملحقات.●

 یجب على الطالب الذین یتخرجون في وقت مبكر ، أو الذین انسحبوا من المدرسة ، أو تم إیقافهم ، أو طردهم أو إنهاء
 التحاقهم في جونستون ، إعادة الجهاز وملحقاته بحلول تاریخ هذا اإلنهاء. نقل الرعایة  الطالب مسئولون عن جلب أجھزتهم

 إلی المدرسة واحتسابھا بشکل صحیح کل یوم . تأكد من أنه عندما یكون الجهاز في حقیبة الكتب ، فإنه خاٍل من أي كتب /
  عناصر ثقیلة قد تضغط على الجهاز وشاشة الجهاز.ال تترك الجهاز غیر مراقب في سیارة أو خزانة غیر مؤمنة.

 
  الرعایة عند نقل الجهاز

 الطالب مسئولون عن جلب أجهزتهم  إلی المدرسة ویجب أن تكون مشحونه کل یوم●
  تأكد من أنه عندما یكون الجهاز في حقیبة الكتب ، فإنه خاٍل من أي كتب / عناصر ثقیلة قد تضغط على الجهاز وشاشة●

 الجهاز.
  ال تترك الجهاز غیر مراقب في سیارة أو خزانة غیر مؤمنة.●

 
  استخدام الجهاز

  االجهزة مخصصة لالستخدام التعلیمي في المدرسة كل یوم.●
  المعلمین یوجهو الطالب الاستخدام األجهزة في الفصول الدراسیة وسوف یلتزم الطالب بتعلیمات المعلمین في استخدامها.●

 
  شبكة / اتصال السلك  ي

  الوصول الالسلكیة الواي فاي  متاح في المدرسة.●
  ستستخدم أجھزة ومعدات المدرسة خدمة الشبکة الموجودة بالمدرسة . ال ینبغي استخدام أو النقاط الساخنة أو المحاور غیر●

 اإلقلیمیة. إذا تم العثور على أجهزة تستخدم نقاط وصول أخرى ، فسیتم تسلیم جهاز نقطة الوصول إلى اإلدارة.
  یمكن لألجهزة الوصول إلى نقاط السلكیة إنترنت خارج المدارس. یوجد لدى العدید من الشركات نقاط وصول عامة یمكن●

 استخدامها. یجب على الطالب استخدام نقاط الوصول العامة أو المملوكة ملكیًة شخصیًة ، ولیس النقاط المملوكة ملكیة خاصة
 دون إذن المالكین

 ال یزال الوصول الالسلكي خارج الحرم التعلیمي یستخدم خدمة مرشح المنطقة●
 

 تطبیقات الجهاز / اإلدارة
  سیتمكن الطالب فقط من تنزیل وتثبیت التطبیقات التي تم الموافقة علیها مسبًقا في عربة الخدمة الذاتیة المدرسیة. یتم اختیار●

 التطبیقات في عربة الخدمة الذاتیة واعتمادها من قبل الموظفین ، حیث أنها تتعلق بالمنهج ومحتوى الدورة التدریبیة واحتیاجات
 الطالب الفردیة.

 
 
 
 



 تلف أو فقدان المعدات
  یتحمل الطالب مسؤولیة الحفاظ على جهاز یعمل بنسبة  ١٠٠٪ في جمیع األوقات ویجب علیه إرجاع الجهاز والملحقات في نفس حالة

 العمل. یجب أن یستخدم الطالب العنایة المعقولة لضمان عدم تلف الجهاز والملحقات. في حالة تلف الجهاز غیر المشمول بالضمان
 المحدود من Apple ، سیتم فرض غرامة على الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء وفًقا للجدول التالي:

   الحادث األول / الثاني - تكلفة اإلصالح الفعلیة بحد أقصى  ٧٥ دوالر●
  الحادثة الثالثة - تكلفة اإلصالح أو االستبدال الفعلیة   سیتم تحصیل الغرامة قبل جدولة اإلصالح أو االستبدال. بغض النظر●

 
 عن الجدول الزمني المذكور أعاله ، في حالة تلف الجهاز غیر المشمول بالضمان ، تحتفظ JCSD بالحق في تحمیل الطالب واألباء /

 األوصیاء التكلفة الكاملة إلصالح أو استبدال الجهاز في أي وقت ، مثل عندما یحدث الضرر بسبب اإلهمال الذي یحدده الموظفون
.JCSD اإلداریون في 

 
     قد تشمل أمثلة اإلهمال ، على سبیل المثال ال الحصر:

 ترك الجهاز غیر مراقب وغیر مقفل و / أو بدون رمز مرور●
  إقراض الجهاز ألشخاص آخرین غیر الوالدین / األوصیاء●
  استخدام الجهاز في بیئة غیر آمنة●
   استخدام الجهاز بطریقة غیر آمنة●
  تعمد إتالف الجهاز●

 
 المسؤولیة عن الخسارة

  في حالة فقد أو سرقة الجهاز و / أو الملحقات  قد تتم محاسبة الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء على التكلفة الكاملة الستبدال
 الجهاز و / أو الملحقات. تشمل األمثلة على الحاالت التي قد یتم فیها فرض رسوم على الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء ،

 على سبیل المثال ال الحصر ، الخسارة الناتجة عن اإلهمال ا الذي یحدده الموظفون اإلداریون في JCSD ، مثل ترك الجهاز
  و / أو ملحقاته

  بدون مراقبة أو غیر مقفلة.
 

   تكالیف اإلصالح / االستبدال
  یمكن تحمیل الطالب المسؤولیة عن تكالیف إصالح األضرار التي لحقت بأجهزتهم والملحقات التي ال یغطیها الضمان●

 المحدود من Apple بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر: الشاشات المكسورة وقطع البالستیك المتشققة وعدم القدرة
 على العمل وما إلى ذلك

 إذا تجاوزت تکالیف اإلصالح تکلفة شراء جھاز ، سیدفع الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء قیمة االستبدال الکاملة.●
  سیتم احتساب تكالیف االستبدال الفعلیة للمواد المفقودة مثل الحاالت و المحوالت والكابالت. نحن ال نقبل محول الطاقة أو●

 شاحن غیر أصلي * الحظ أنه یتم تقدیر التكالیف.
  * التكالیف التقدیریة:

 الجهاز مع الضمان ٢٩٩ دوالر
  حامیة الجهاز - ما یصل إلى ٨٥ دوالرا

  محول الطاقة - ١٩ دوالر
  كابل USB - ١٩ دوالًرا

  بطاقة الهویة - ٣ دوالرات
 
 
 
 
 



 مدارس جونستون - بیئة التعلم الرقمیة
  منطقة مدرسة مجتمع جونستون نموذج اتفاقیة جهاز بیئة التعلم الرقمي

 

    تكرر البنود التالیة بعض النقاط األكثر أهمیة في دلیل بیئة التعلم الرقمي. قم بمراجعة وتوقیع كل عبارة كاتفاق وفهم لدورك في البرنامج
 

  

 أتفهم أنني مسؤول عن العنایة بالجهاز والملحقات ، بما في ذلك التنظیف السلیم ، وتجنب درجات الحرارة الساخنة والباردة ، والحفاظ على الجهاز
  في الحالة التي اخدته بها

 

  

    لن أترك جهازي دون مراقبة ما لم یتم قفله في مكان آمن.
   قد أكون أنا (أو الوالدین) مسؤولین مسؤولیة كاملة عن تكلفة االستبدال في حالة فقد الجهاز أو سرقته.

  

  

  أدرك أنني (أو الوالدین) قد نكون مسؤولین مسؤولیة كاملة عن تكلفة اإلصالح أو االستبدال بسبب األضرار التي تحدث لألجهزة الصادرة لي أو
 األضرار التي أنا مسؤول عنها على جهاز شخص آخر.

  

   أدرك أنني (أو الوالدین) قد نكون مسؤولین مسؤولیة كاملة عن تكلفة اإلصالح أو االستبدال بسبب األضرار التي تحدث لألجهزة الصادرة لي أو
 األضرار التي أنا مسؤول عنها على جهاز شخص آخر.

  حامیة الجهازالمقدمة لك من قبل District على الجهاز في جمیع األوقات.
 یجب أن تظل أرقام تعریف الطالب الصادرة مع غالف الجهاز علیه في جمیع األوقات وسیتم إرجاعها مع الجهاز أثناء جمع الجهاز. یجب أن یكون

 قفل رمز المرور الموجه للمقاطعة قید التشغیل في جمیع األوقات.

  

    سوف أقرأ وأتبع  الكتیب ، والسیاسات ، والتزم باإلشعارات والرسائل من قسم التكنولوجیا واإلدارة (التعلیمات ، والتغییرات في اإلعدادات ،
 والنسخ االحتیاطي للملفات ، والحسابات ، وما إلى ذلك)

  

    سوف أحضر الجهاز إلى المدرسة كل یوم  وسوف اعمل اقصى جهدي على شحن الجهاز كل لیله.

 سأستخدم الجهاز (بما في ذلك االستخدام خارج الحرم الدراسي ) لألغراض التعلیمیة ووفًقا لدلیل DLE وسیاسات JCSD األخرى الساریة ، بما
 في ذلك سیاسة االستخدام المالئم لالستخدام عبر اإلنترنت (استخدام التكنولوجیا المسؤولة)

  . سوف أستخدم األصوات أو الموسیقى أو الفیدیو أو الصور أو األلعاب أو التطبیقات األكادیمیة المناسبة.

  

  لن أحاول تغییر الملفات الشخصیة أو اإلعدادات أو إعداد الوصول أو استخدام أي برامج أو أدوات مساعدة أو تطبیقات أو وسائل أخرى لتغییر
  اإلعدادات أو الوصول إلى مواقع اإلنترنت أو حظر المحتوى بواسطة عوامل التصفیة.

  

     سأبقي ٣ غیغابایت من الجهاز كمساحة حرة. أتفهم أنه قد تتم مطالبتي بحذف المحتوى الشخصي وتطبیقه.

  سأستخدم فقط إمكانیات تسجیل الجهاز لألغراض األكادیمیة ، بموافقة المشاركین ومعرفتهم باالستخدام المقصود من وسائل اإلعالم وموافقة
  الموظفین. یعتبر تصویر الوسائط من التقییم و / أو المشاركة مع اآلخرین غًشا.

  

 سأبلغ عن أي مشاكل بجهازي ألحد أعضاء فریق دعم التكنولوجیا في الوقت المناسب. الدعم التقني الوحید ألجهزة JCSD هو من خالل قسم
 تكنولوجیا JCSD ؛ ال من َاي متجر أو خدمة تكنولوجیا اخرین .

  

 أفهم أن المدرسه  تمتلك الجهاز ولها الحق في جمع الجهاز وفحصه في أي وقت. لیس لدي أي توقع للخصوصیة في الجهاز أو أي مواد و / أو
 المحتوى الوارد فیه

  

     سأستخدم نقاط وصول عامة أو مملوكة شخصًیا فقط ولیست نقاًطا مملوكة ملكیة خاصة بدون إذن المالكین.

    سأقوم بإرجاع  الجهاز وملحقاته في أو قبل الیوم المحدد والمكان.

 
 لقد قرأنا كتیب DLE 1: 1 ولوائح سیاسة االستخدام المسئول عن استخدام الطالب للتكنولوجیا الخاصة بالطالب (605.6R1 / 605.6) ، والتي تم تضمینها في هذا المستند ، والموافقة

 على الشروط المذكورة. یجب توجیه األسئلة أو التعلیقات المتعلقة بالجهاز إلى مدیر المدرسة أو مدیر التكنولوجیا.
 

 اسم الطالب (طباعة) _____________________ التوقیع: _____________________ تاریخ ____________
 اسم ولي االمر ________________________  التوقیع _____________________  تاریخ ____________



 
 
 
 
 
 
 


