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 لطالب ل الھوتسبوتالنقط الساخنة أو  إعارةترخیص 

 __________________التعریفي/التوجیھي لطاب ارقم     اسم الطالب: _____________________
_____________________ : المدرسة / الموقع     _________  الصف: 

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

 . TUSD في

وصف ال / لمعدات ا الحالة بطاقة المعدات/ الرقم التسلسلي رقم    

        فقدان نقطة االتصال   سرقة وأثناء  . أوافق على أنني سأبلغ إدارة خدمات التكنولوجیا على الفور  TUSD  :ھي ملك ل  او الھوت سبوت  بیان التنازل: نقطة االتصال
أي إصالحات    لى ع  Tucson Unified School District  توسان الموحدة:  ة مدارسعطقاضرر بھا. أفھم أنني سأكون مسؤوالً عن تعویض مإذا ما تم إلحاق ال  و

ة المدرسة  قاطعسأعیدھا إلى م مؤقتة، و وسیلةھي  Hotspotعن التلف و / أو فقدان المعدات بسبب اإلھمال أو سوء االستخدام. أدرك أن ناتج ضروریة أو استبدال 
 ذلك.  ي عندما یُطلب من

القدرة على الوصول إلى فرص تعلیمیة محددة في المستقبل قد تتوقف أو تتأثر   فإنمن المراكز اإلعالمیة المدرسیة،  أخذ األغراض طفلك على  إمكانیة أن  ب العلم یرجى 
 .أخذهأو تلف الكمبیوتر المحمول / الجھاز الذي تقوم ب انسلبًا في حالة فقد

اللوائح   و  قاطعةالتعلیمیة، أوافق على االلتزام بسیاسات الم  قاطعةجمیع المعدات التكنولوجیة التابعة للم  لھذه المعدات و  استخدامي أثناء      :القانونیة  السیاسة / اللوائح 
 :االمتثال لھا التي تحكم استخدام خدمات المعلومات اإللكترونیة على موقع المقاطعة اإللكتروني و

 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)

 _____العائلي و أول حرف من االسم الشخصي لآلباء:  االسم  أول حرف منضع  .*2022مایو  26أوافق على إعادة ھذا الجھاز بحلول یوم الجمعة، 
 إعادة الجھاز بعد االنتھاء من المدرسة الصیفیة.  2202* یجوز للطالب الملتحقین بالمدرسة الصیفیة  

 :یشیر توقیعي إلى أنني أوافق على الشروط المذكورة أعاله

اسم ولي األمر ______________________ توقیع ولي األمر ______________  

 ____________: التاریخ

 __________________________: توقیع الطالب

 :اإلرجاع عملیة  عند ملؤهیتم 

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

اسم ولي األمر ______________________ توقیع ولي األمر ______________  
 ____________: التاریخ

 __________________________: توقیع الطالب
 _____________: ________________ التاریخ : _______________ةخدمات التكنولوجیال قسم  توقیع

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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