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 الجهاز إستعارة برنامج
 لوجياالتكنو الى بالوصول الطالب معلد للطالب الجهاز إستعارة برنامج بإطالق العامة المجتمعية ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة قامت
 أو رنتإنت/هوتسبوت ،الكهرباء سلكو( البتوب) محمول كمبيوتر طلب سرلأل يمكن ،الجهاز إستعارة برنامج خالل من. اإلنترنت عبر للتعلم
 ديكونيكت جهاز فيه يتوفر الذي الوقت في أو ،اإلستعارة فترة نهاية في وإعادته   الجهاز على ةفظاحمال عن مسؤولة   األسر ستكون. يهماكل

 .    للطالب( Connected Futures) فيوتشرز

األسرة معلومات  

إسم 

الطالب الكامل

رقم هوية 
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رقم الهاتف 

 لإلتصال: 
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اإللكتروني 

للطالب: 

موقع المدرسة:

إسم الوالد الكامل:

رقم الهاتف 

لإلتصال:

البريد 

اإللكتروني 

 :للوالد

المشاركة شروط

یمكن أن یكون الطالب مؤھلین للحصول على كمبیوتر محمول معار أو نقطة ساخنة أو كلیھما. لكي یبقى الطالب مؤھال للمشاركة في برنامج القرض، یجب أن یستوفي المعاییر 
رض.  التالیة طوال فترة الق

1.، DPSCD تعتزم األسرة إبقاء الطالب مسجال في مدرسة .
 ،لطالبل اإلفتراضي حضورالب اإللتزام األسرة تزمتع .2

لم یتم تزوید األسرة بجھاز من قبل برنامج المستقبل المتصل، وتصدق األسرة على عدم وجود جھاز بدیل متاح لألنشطة التعلیمیة للطالب (للحصول على قرض .3
كمبیوتر محمول)،

 شھادة األسرة أنھ ال یوجد اتصال باإلنترنت متاح (للحصول على قرض نقطة ساخنة)..4
رض مدة الق

ومن المتوقع أن یقوم الطالب بفحص الكمبیوتر المحمول من المدرسة في الیوم السابق لیوم التعلم عبر اإلنترنت وإعادة الجھاز إلى المدرسة في الیوم الدراسي 
دات إذا: التالي. یجب أیضا إعادة المع

،تتغیر حالة تسجیل الطالب
 ،الطالب ال یشارك بنشاط في التعلیم االفتراضي
ا یتبع الطالب سیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیا في المنطقة، أو
.یتم تزوید الطالب بجھاز من خالل مبادرة المستقبل المتصل

المعدات طلب معلومات  

إنترنت/  هوتسبوت الكهرباء سلك و( البتوب) محمول كمبيوتر :  طلب أن أّود

  إقرار و موافقة

. األحكام و الشروط جميع على أوافق بأننيو  الالبتوب كمبيوترلل الطالب إستخدام إتفاقية على وقعّتو قرأت قد بأنني أؤكد

:التوقيع

الت
ريأ

:خ
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 ،اجنسي   ينتحولمال هوية ،الجنسي التوجه ،الجنس ،القومي األصل ،اللون ،العرق أساس على بالتمييز( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة تقوم ال
 برامجها في ،قانونيا   محمية أخرى مجموعة أي أو ،الجينية المعلومات ،نسبال ة،العسكري حالةال ،ةالعائلي أو اإلجتماعية الحالة ،الجنسية ،الوزن ،الطول ،الدين ،العمر ،اإلعاقة
 . قبولال و التوظيف فرص ذلك في بما ،نشاطاتها و التعليمية

 

 
 (المحمول )الالبتوب كمبيوترلل الطالب إستخدام إتفاقية

 المفعول سارية هيو اإلنترنت عبر هذه اإلستمارة في المسمى"( الطالب)" الطالبو (”DPSCD“) العامةمجتمعية ال ديترويت لمدارس التعليمية المنطقةإتفاقية ما بين  هذه

  :يلي ما على يتفقان الطالبو( DPSCD) مجتمعية العامةاللمدارس ديترويت  التعليمية المنطقة. التقديم عند

  
ما يتعلق في ،الطالب إلستخدام توفر بأن( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة يسر. اإلتفاقية من الغرض  .أ

. المدرسي العمل إجراء لغرض LTE إلنترنتاب اتصال نقطة أو/و( البتوب) محمول كومبيوتر ،التعليمية المنطقة في تسجيلها/تسجيلهب
 للطالب السماح .هتخصيصه ل تم لمن( DPSCD) مجتمعية العامةال ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة طالبال ماستخدإ فقط الغرض منه
 . اإلتفاقية هذه أحكامو لشروط بدقة يخضع( البتوب) المحمول كومبيوترال بإستخدام

  
 ميعج إلى باإلضافة ،للطالب خصصالم (البتوبال) المحمول كومبيوترال إلى سيشير" (البتوب) محمول كومبيوتر " أو" البتوب" مصطلح ،اإلتفاقية هذه ضاغرأل

 إلستخدام آخر إلى وقت من يتوفر قد كما أو (الالبتوب) المحمول كومبيوترال مع عليها الحصول تم التيو ،LTE إلنترنتاب تصالإ نقطة ذلك في بما ،المرافقة الملحقات
 . اإلتفاقية هذه تحت الطالب

 

 الطالب و مسؤولياته.  حقوق .ب
  

 وضع في تسجيله   أثناء (الالبتوب) المحمول كمبيوترال إستخدامب لطالبل السماح سيتم(. الالبتوب) المحمول تركمبيوال إستخدام شروط .1
 (الالبتوب) المحمول كمبيوترال إستخدام يخضع(. DPSCD) مجتمعية العامةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم مع جيدمدرسي 

 .)(7540.03( DPSCD) مجتمعية العامةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم لطالب اآلمنو ولبقالم اإلستخدام سياسةل
 

للالبتوب. يمكن للطالب أخذ  لمناسباألمان او شرافعلى اإلة ظفاحميجب على الطالب ال. المحمول )الالبتوب( كمبيوترالباإلعتناء  .2
 ،الالبتوب كمبيوترال عن رعاية ،في جميع األوقات ،أو الى مواقع أخرى خارج الدوام المدرسي. الطالب مسؤول، إلى المنزلالالبتوب 

في غير مكانها إلى وضعت التي تعرضت للتلف أو السرقة أو  موادقد يؤدي اإلهمال الموجود في تأمين ال. مناسبال ه  إستخدامو هأمانو
 إجراءات تأديبية و/أو رسوم التصليح أو اإلستبدال. تخاذإ

 
 المنطقةيجب على الطالب إعادة الالبتوب إلى (. DPSCD) العامة مجتمعيةالالتعليمية لمدارس ديترويت  المنطقةإعادة الالبتوب إلى  .3

 التالية: مور( أيام من وقوع أي من األ5ضون )غ( في DPSCD) مجتمعية العامةالالتعليمية لمدارس ديترويت 
  

 
  ;(DPSCD) مجتمعية العامةال ديترويت لمدارس التعليمية المنطقة في ال  سجكونِه م عن الطالبتوقف  .أ

  أو ؛الالبتوب إعادة يجب بأنه أيام( 5) مدته   إشعار للطالب( DPSCD) مجتمعية العامةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم تقدم .ب
 . اإلتفاقية هذه بموجب واجباتها / واجباته من أي أداء في الطالب إخفاق .ج

  
 أو المعلومات كل و أيفي  المطلق الحق( DPSCD) التعليمية نطقةالم لدى ،(DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم إلى الالبتوب إعادة عند

 .  الالبتوب على البيانات أو للمعلومات الخاطئ اإلستخدام أو دمار أو فقدانعن  اإلطالق على مسؤولية تتحمل أي لنو الالبتوب علىالموجودة  البيانات
  

 دارسلم التعليمية نطقةلمل جوزي مطلوب هو كما الالبتوب إعادة في الطالب فشل إذا .المحمول )الالبتوب( كمبيوترال إعادة في فشلال .4
 و( DPSCD) التعليمية نطقةالم سياسات بموجب اله المتاحة الخيارات جميع تمارس أن( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت
 طالبال دض بالموافقة حكم في الدخول، سبيل المثال ال الحصرعلى  تشمل الخيارات هذه. به المعمول الفيدراليالقانون  وأ لواليةا قوانين
 . الالبتوب قيمةمقابل ( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم لصالح

  
 حال في هذا الموافقة حكم مثل في الدخول على يوافق و ،"(موافقة حكم)" الملحق في المرفق ،موافقة حكم توقيع على بموجبه الطالب يوافق
 . مطلوب هو كما الكمبيوتر المحمول إعادة في الطالب فشل

     
 المحمول كمبيوترال إلى برامج أو ،معدات ،مرفقات أي إضافة أو في تعديالت بأي القيام للطالب يجوز ال .المرفقات و التعديالت .5

 الخيار في هو اإلذن هذا و ،(DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم من مكتوب إذن دون من (الالبتوب)
 (. DPSCD) التعليمية نطقةلمل الوحيد

 
 لمدارس ةالتعليمي نطقةالم إلى تهإعاد حتى و (الالبتوب) الكمبيوتر المحمولتسليم  قبول وقت من أنه على الطالب يوافق .الفقدان خطر .6

 ارةخس أي عن مسؤوال   الطالب سيكون ،يعادال باإلستخدام ضررال بإستثناء ،األصلية حالته في( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت
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 أي حال يف أو الالبتوب قيمة تفوق التصليح تكاليف أن بحيث ،الالبتوب تلف أو دمار أو سرقةأو  فقدان حال في. يلحق بهِ  ضرر  أو
 العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم إلى الالبتوب إعادة تمي لم إذا أو ،الحكومة قبل من مصادرة أو ،مصادرة

(DPSCD )التعليمية نطقةالم أمام مسؤوال   الطالب فسيكون ،اإلتفاقية بهذه الملزمين األسلوبو الوقت فيو األحداث وقوع عند 
(DPSCD )  التعليمية نطقةالم قبل من قدَّرمال مبلغال لدفع الطلب عند فورا (DPSCD )لالبتوب الكاملة اإلستبدال قيمة تساوي التيو 
 القيمة في عامال   تكون لنو الطالب مسؤولية على هي الطالب نفقة على الالبتوب على برامجالو األجهزة إضافاتتعتبر . الفقدان وقت في

 تصليح لفةتحمل تك عن مسؤوال   الطالب سيكون ،حصاللإل قابل لكنو تالفا   الالبتوب من جزءا   كان إذا. بالالبتوب الخاصة العادلة السوقية
   . ةالمصنّعالشركة  ضمان في مشموال   يكن لم حال في الجزء هذا
 
 المتاحة الخيارات جميع تمارس أن( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةلمل يمكن ،تسديد المبلغ يتم لم إذا
 . يالمدع ضد موافقةال حكم في الدخول الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما بها المعمول القوانين بموجب، ,لها
 

( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم بإبالغ يقوم بأن الطالب يوافق .خللال أو ،ضررال ،فقدانالب تنبيهال .7
 وأ فقدان بعد مطلوب الشرطة مع تحقيق أي مع تعاونالو سبب ألي الالبتوب من جزء ألي خلل وأ ،ضرر ،,فقدان أي حصول عند فورا  
 الطالب حقوق إنهاء يمكنها ،ذلكل يارهاتخإ عند ،(DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم. الالبتوب سرقة

كمبيوتر ال برمجةتم  .بالموظفين الخاص الالبتوب برنامج في ذلك بعد للمشاركة الطالب لدى يكون قد حق أيو الالبتوب أي بإستخدام
 في التكنولوجيا قسم يقوم لن .(DPSCD) مجتمعية العامةالتعليمية لمدارس ديترويت ال نطقةالم ستخدام األمثل على شبكةالمحمول لإل

 يزودبم الالبتوب توصيل أجل من منزلها/منزله في الطالب بمساعدة( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم
  .اآلخرين اإلنترنت خدمة

 
 لطالبا جب علىي ،مقبول إشعار بناء  على (.DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم قبل من فتيشالت .8

 . (الالبتوب) المحمول كومبيوتر بفحص( DPSCD) التعليمية نطقةالم قبل من ينعينالم لألشخاص السماح
 

 (.DPSCD) العامة مجتمعيةالالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالم واجباتو حقوق .ت
  

 وسيبقى (DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةلمل لك  م   هو (الالبتوب) ولمالمح كومبيوترال. الالبتوب ملكية .1
 كذلك.

 
 يترويتد لمدارس التعليمية نطقةالم ستقوم ،اإلتفاقية هذه مدة خالل الطالب من مكتوب طلب إستالم عند. ةالمصنّع الشركة ضمانة تطبيق .2

 ،الضمنية أو المصّرحة ،ةالمصنّع الشركة ضمانات من أي لتطبيق معقوال   جهدا   ستبذل كانت إذا ما بتحديد( DPSCD) العامة مجتمعيةال
 التعليمية نطقةالم ستبذل. بإسمها( DPSCD) التعليمية نطقةالم تطبّقها أن يمكن التيو الالبتوب على للتطبيق القابلة أو عن الصادرة

(DPSCD )  ةالتعليمي نطقةالم أن شرط؛ ولي أمرهِ للطالب و ةالمصنّع الشركة قبل من المقدمة الخدمات جميع على لحصولل معقوال   جهدا 
(DPSCD )نم للتطبيق قالبة كهذه ضمانة أي كانت إذا. الضمانة هذه مثل تطبيق أجل من دعوى أي إلى اإلحالة أو ببدأ ملزمة تكون لن 

 الطالب سيقوم ،اإلتفاقية هذه فترة خالل( DPSCD) التعليمية نطقةالم من مكتوب طلب على الحصول عند ،الطالب بإسم الطالب قبل
 التعليمية نطقةلمل الطالب سيحصل و ،الضمانة تلك تطبيق أجل من( DPSCD) التعليمية المنطقة من المطلوبة المعقولة األفعال بجميع

(DPSCD )يترويتد لمدارس التعليمية نطقةالم على يترتب لن. فيما يتعلق بذلك ةالمصنّع الشركة قبل من المقدمة الخدمات جميع على 
 على موجودة بيانات أو برنامج أو معلومات أي إستخدام سوء أو ضرر ،فقدان ندع إطالقا   مسؤولية ةأي( DPSCD) العامة مجتمعيةال

 . ه  وحد الطالب مسؤؤولية هي الجهاز على البيانات دعم و حماية. الجهاز
 

  إخالء المسؤولية عن الضمانات والتعويضات .ث
  

 يتديترو لمدارس التعليمية نطقةالم دمتق ال ،باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة  في هذه االتفاقية. الضمانإخالء المسؤولية عن  .1
 قد نهاأ عتبرت لن اإلتفاقية هذهب المشمول الالبتوب بشراء قامت أنها بحكم ،ةضمني أو حةيصر ،ضمانات أي( DPSCD) العامة مجتمعيةال
 نطقةالم يتنف. الالبتوب في العمل جودة أو المواد نوعية أو ،حالةال ،تصميمال ،المالئمة ،تسويقبال فيما يتعلق ضمانة أو تمثيل أيت دمق

( DPSCD) التعليمية نطقةالم تقوم ال. هنا مذكورة غير ضمانات ةأي تخوياب( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية
  ء.ااألخط من خاليةو دون انقطاع ستكون الالبتوب تشغيل أن أو الطالب متطلباتب وفيتتس بالالبتوب الخاصة المهام أن بضمان

 
 

 تجاه ولةمسؤ األشكال من شكل بأي( DPSCD) العامة مجتمعيةال ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم تكون لن. اإلصالحات ضمانات .2
 ناتجة أخرى أضرار أو ،أرباح خسارة ،تكاليف ،تبعية أو عرضية أضرار ةأي ذلك في بما ،أضرار ةأي عن آخر شخص أي أو لطالبا

 . الالبتوب إستخدامعلى  قدرةال عدم عن
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 يوافق الطالب ،ذلك إلى إضافة بأحكامها و شروطها. اإللتزامو يوافقون على  ،فهموهاو ،اإلتفاقية هذه قرأوا قد بأنهم القانوني الوصيالطالب و ِقري  . قرارإ .ج
إتفاقية  ةأي ت بِطل أنهاو( DPSCD) العامة مجتمعيةالالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالمو الطالب بينالقانوني بأنه تصريح اإلتفاقية الكاملة  الوصيو

تعديل هذه اإلتفاقية فقط  يمكن( متعلقة بموضوع هذه اإلتفاقية. DPSCD)التعليمية  نطقةالمبين الطالب و و أي إتصاالت أخرى ،شفهية أو مكتوبة ،سابقة
 كتابة . 

  
 . شروطهاو أحكامها جميع على أوافقو أعاله المذكورة اإلتفاقية شروطو أحكام فهمتو قرأت لقد

 

36th DISTRICT COURT 
STATE OF MICHIGAN 

ميشيغان والية في 36 المقاطعة محكمة  
 
 

 
 ديترويت لمدارس التعليمية نطقةالم
  ،العامة مجتمعيةال

 
 _______________ القضية رقم      ،المدعي                

          
 .___________________  القاضي  حضرة         ضد

 
______________________________________________، 

 .عليه المدعى  

____________________________________________________________________________/ 
 

 العامة مجتمعيةاللمدارس ديترويت  التعليمية طقةالمن
 العام المستشار مكتب
 (P61511)ميتشل فورد  جينيس

Jenice Mitchell Ford (P61511) 
 jenice.mitchellford@detroitk12.org 

3011 West Grand Blvd., Suite 1002 
Detroit, Michigan  48202   

 )الهاتف( 873-4528 (313)
 (الفاكس) 873-4564 (313)

   المدعي محامي

 

___________________________________________________________________________/ 
 
 

 حكم الموافقة 

 
 في عقدةنالم المذكورة المحكمة من جلسة في

 ._____________________ في ناوالية ميشيغ ،مدينة ديترويت 
 

 _______________________ .القاضي حضرة     :حاضرال

و  ("DPSCD") مجتمعية العامةالالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالمالمحكمة بعد موافقة المدعي  أمامعة المرفو القضية

 المبنى:محيط ، ويتم إخطار المحكمة بشكل كامل بخالف ذلك في  _______________________________ المدعى عليه

 كمستند أ؛ المرفقة ،"()"اإلتفاقية 21-2020 لطالبل (البتوب) الكمبيوتر المحمول إتفاقيةأبرم الطرفان  ،حيث

له/لها  مسلالم (البتوب) الكمبيوتر المحمولإعادة  ،بين أمور أخرى ،/الوصيالطالب عليها وافق التيو ،اإلتفاقية تنص حيث،

  و؛ الالبتوبب لحقت أضرار أي)"البتوب"( أو دفع  DPSCD مجتمعية العامةالالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالممن قبل 
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ا  حيث، مية لمدارس التعلي نطقةلملالطالب/الوصي في إعادة الالبتوب أو الدفع  أخفق قدف ا،الموافقة هذ كمحدخول  ريخأت منإعتبار 

 . الالبتوبب التي لحقت ألضرارا ( مقابلDPSCD) مجتمعية العامةالديترويت 

ا(  624.00) سنتو  ادوالر   عشرينو أربعستة مئة و وقدره   إجمالي مبلغتسديد ب الحكمب بذلكبموجب  أمرصدر  عن دوالر 

 ضدو (DPSCD) العامةمجتمعية الالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالم لصالح ،المحامي أتعاببما في ذلك تكاليف و ،األضرار جميع

 عليه.  ىالمدع

الحكم إلى الوقت الذي تنتهي فيه صالحية صدور ريخ أتتراكم الفائدة من ت سوف ،MCL §600.6904 قانون المرقم لل قا  وف

مجتمعية الت التعليمية لمدارس ديتروي نطقةالمالى  الكاملب بموجبهالحكم  الذي تم مبلغال. عند دفع فيه الحكم المبلغ الذي تم مذكرة تحصيل

 العامة تمعيةمجالالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالممناسب لمحامي  بشكل ،رضابال الحكمسيقوم المدعى عليه تقديم  ،(DPSCD) العامة

(DPSCD،) امةالع مجتمعيةالالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالمبالتسجيل الخاص  محاميالى نسخ  تقديمو الحكمة الى كاتب 

(DPSCD) . 

 بذلك ألمرا تم

  __________________________________________ 
        
 ______________________القاضي  حضرة 
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 :تمت الموافقة على المادة والشكل

 
 الموظف

 
 ________________________________________    :التوقيع
 ________________________________________  :كتابة   اإلسم
 ________________________________________ :فالموظ ملف رقم
 ________________________________________  :ريخأالت
 
 
  العامة مجتمعيةالالتعليمية لمدارس ديترويت  نطقةالم
   ________________________________ :بل قِ  من

        
 (P61511)ميتشل فورد  جينيس

Jenice Mitchell Ford (P61511) 
 jenice.mitchellford@detroitk12.org 

3011 West Grand Blvd., Suite 1002 
Detroit, Michigan  48202   

 )الهاتف( 873-4528 (313)
 محامي المدعي

 
 ___________________________  : ريخأالت
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