
TS1008     Revised: 07/ 62 /21 
Exceptional Education Department | Tucson Unified School District 

1010 E. 10th St., Tucson, AZ 85719 | http://www.tusd1.org/ 

 لطالب لالحاسوب المحمول  جھاز إعارةترخیص 

_____________________ : _________ المدرسة / الموقع الصف:اسم الطالب: ______________________ 

لمساعدة الطالب  یتم توفیر األجھزة . TUSD ل   االجھاز ملكیعتبر جھاز التكنولوجیا كأداة تعلیمیة. بمنح  TUSD توسان الموحدة: مجموعة مدارسقوم ت
الذي یدرس في   طالبالال یسمح باستخدام الجھاز من قبل أي شخص بخالف  العمل المدرسي والحفاظ على التواصل اإللكتروني مع معلمیھم. ب بالقیام 

TUSD . 
 لمدرسة. اقاموا بالحضور في  كلما المدرسة إلى الجھاز ھذا إحضار الطالب على  یجب :إلى المدرسة شخصیا لحضورعند ا الجھازیجب جلب 

 رقم بطاقة المعدات  وصف للمعدات  الحالة

المحمول دائًما مع توصیل سلك الشحن   الحاسوب نوصي باستخدام  .یجب إعادتھ مع الجھاز یتم توفیر سلك شحن مع كل جھاز وأنھ : األخذ بعین االعتباریرجى 
 شحن. الحیث قد ال تحتفظ البطاریة ب

تلفھ على الفور.   فقدان الكمبیوتر المحمول و وافق على أن أبلغ إدارة الخدمات التكنولوجیة بالسرقة و .TUSD ل بیان التنازل: الكمبیوتر ھو ملك
عن أي إصالحات أو استبدال   Tucson Unified School District توسان الموحدة مدارس قاطعة تعویض مأفھم أنني سأكون مسؤوالً عن 

قاطعة سأعیده إلى م  مؤقتة، و  وسیلةالمحمول ھو    الحاسوبضروري لألضرار و / أو فقدان المعدات بسبب اإلھمال أو سوء االستخدام. أفھم أن  
ذلك.   يالمدرسة عندما یُطلب من

التعلیمیة، أوافق على االلتزام بسیاسات   قاطعةجمیع المعدات التكنولوجیة التابعة للم استخدامي لھذه المعدات وأثناء   : القانونیة السیاسة / اللوائح
 :االمتثال لھا عة اإللكتروني واللوائح التي تحكم استخدام خدمات المعلومات اإللكترونیة على موقع المقاط و قاطعةالم

• IJNDB Use of Technology Resources in Instruction | Print Version (in PDF)
• IJNDB-R1 Use of Technology Resources in Instruction Regulation | Print Version (in PDF)
• IJNDB-R2 Use of Technology Resources in Instruction - Laptop Usage | Print Version (in PDF)

 _____: لآلباء  العائلي و أول حرف من االسم الشخصياالسم  أول حرف من .2022*مایو   26أوافق على إعادة ھذا الجھاز بحلول یوم الجمعة، 
 .الصيفية المدرسة من االنتھاء بعد الجھاز  بإعادة 2022 الصیفیة بالمدرسة الملتحقون الطالب  یقوم قد*  

 :الشروط المذكورة أعالهیشیر توقیعي إلى أنني أوافق على 

 ____________: اسم ولي األمر ______________________ توقیع ولي األمر ______________ التاریخ

 __________________________: توقیع الطالب

 :اإلرجاععند  ملؤهیتم 

 .استمارة الترخیص ھذهعلى ظھر تمت اإلشارة لھا في حالة جیدة مع أي استثناءات  معدات أو الجھازأقّر بأنھ تمت إعادة ال

 ____________: اسم ولي األمر ______________________ توقیع ولي األمر ______________ التاریخ

 __________________________: توقیع الطالب

 _____________: _________ التاریخ : ______________________ ة خدمات التكنولوجیالتوقیع 

http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/PolicyCodeIJNDB/tabid/78894/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB.pdf
http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/RegulationCodeIJNDB-R1/tabid/78895/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB-R1.pdf
http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/RegulationCodeIJNDB-R2/tabid/78896/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB-R2.pdf
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