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اتفاقية تتعلق بكومبيوتر التلميذ
(مصطلح كومبيوتر التلميذ يشمل الجهاز اللوحي آيباد ،كروم بوك والكومبيوتر الشخصي بي سي)

يتوجب على جميع مستخدمي شبكة بلدية فكشو استخدام تجهيزات تكنولوجيا المعلومات بطريقة تسودها روح المسؤولية
وبغض النظر عن امتالك الشخص كومبيوتر شخصي خاص أم ال .تسري القوانين السويدية وأسس القيم التي ينص عليها
المخطط التعليمي كإطار قياسي .إن هذا يعني أنه يتوجب على الجميع احترام القيم المتشابهة لكل الناس واستخدام لغة
مهذبة والحرص على حرمة المرء الشخصية وحرمة اآلخرين .كما نود أن نوضح أن التهجم على األشخاص ممنوع
قطعيا.
ال يسمح أبدا استخدام الكومبيوتر بأي شكل يتعارض مع القوانين السارية ،على سبيل المثال تنزيل مواد محمية بحق
الملكية.

الكومبيوتر الشخصي
إن كومبيوتر التلميذ هو من أمالك المدرسة .عندما يعهد إلى التلميذ مسؤولية شخصية عن جهاز كومبيوتر فيتم آنذاك
تجوين اتفاقية بين المدرسة والتلميذ وولي أمر التلميذ .تعني هذه االتفاقية أن التلميذ وحامل حق حضانته يوافقان على
القواعد والقوانين التي تتعلق بالكومبيوتر الشخصي .يمكن أن يتم عمل تدقيق اختياري بالتعاون مع التلميذ .أذا اكتشف أنه
يتم خرق القواعد فيمكن أن يتم إلغاء االتفاقية ويفقد التلميذ حق الحصول على الكومبيوتر الشخصي.

الحفظ والتأمين
أجهزة الكومبيوتر مشمولة بضمانات وتأمينات في المدرسة والمنزل .يغطي التأمين حاالت اإلصابات غير المتوقعة
والحوادث والسرقة أيضا .على أي حال فإن ذلك الجزء من التأمين الذي يغطي التعرض للسرقة يسري فقط في المدرسة
وفي المنزل .ولكي يسري مفعول التأمين فيجب أن يتم التعامل باألجهزة بصورة مسؤولة وأن يتم حفظها بطريقة آمنة.
يجب أن يعتبر جهاز الكومبيوتر على أساس أنه من األشياء المرغوب سرقتها ولذلك ال يجب حفظه بدون مراقبة مثال
خالل االستراحات وحصص الرياضة.
في حالة وقوع إصابة في الكومبيوتر أو فقدان الجهاز فيجب أن يتم التواصل مع قسم دعم تكنولوجيا المعلومات أو
المسؤول عن أجهزة الكومبيوتر .يتم عمل تقييم لإلصابة ويتخذ قرار حول كيفية التعامل باألمر .في حالة فقدان جهاز
الكومبيوتر يجب أن يتم عمل بالغ لدى البوليس – وإذا كان ذلك قد تم خالل فترة التواجد في المدرسة فتقوم المدرسة
بعمل بالغ لدى البوليس ولكن إذا حصل ذلك في وقت آخر فيجب أن يتم عمل البالغ لدى البوليس من قبل حامل حق
الحضانة .إذا كانت اإلصابات قد نجمت عن تخريب متعمد فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تحمل مسؤولية العطل والضرر من
قبل التلميذ وحامل حق الحضانة.
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تأكيد استعارة كومبيوتر التلميذ
(مصطلح كومبيوتر التلميذ يشمل الجهاز اللوحي آيباد ،كروم بوك والكومبيوتر الشخصي بي سي)
لقد وصل إلى علمي/علمنا المعلومات المدونة في الوثيقة التي تحمل عنوان "اتفاقية كومبيوتر التلميذ"
 Överenskommelse elevdatorوأنا  /نحن على معرفة بالشروط والقواعد السارية عندما يُعهد إلى طفلي مسؤولية
الكومبيوتر الشخصي كأداة للتعلّم.
لقد وصل إلى علمي/علمنا المعلومات المدونة في الوثيقة التي تحمل عنوان "قواعد وإرشادات استخدام شبكة بلدية فكشو"
 .Regler och anvisningar för användning av Växjö kommuns nätverkوبناء على كوني أحد التالميذ في
مدارس بلدية فكشو فأتعهد أن أتبع هذه القواعد .أنا على معرفة بأنه في حالة قيامي بخرق القواعد والقوانين فيمكن أن
يؤدي ذلك إلى أن يتم شطبي .يمكن أن أفقد الحق في الحصول على كومبيوتر شخصي .كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى
التدقيق على محتويات حسابي الشخصي وبريدي االلكتروني.
بصفتي حامل حق الحضانة فإنني على معرفة بالقواعد السارية بالنسبة لقيام طفلي باستخدام كومبيوترات المدرسة و /أو
أن يُعهد إلى طفلي مسؤولية كومبيوتر شخصي وأوافق على هذه القواعد.
نحن على معرفة بأن هذه الوثيقة تبقى سارية المفعول طيلة بقاء طفلنا في المدرسة أو حتى يتم إعادة جهاز الكومبيوتر .في
حاالت اإلجازات المدرسية يجب أن يتم إعادة جهاز الكومبيوتر إلى المدرسة.
عند انتهاء فترة االستعارة يتوجب على التلميذ إعادة جهاز الكومبيوتر والشاحن وأيضا الملحقات األخرى التي تم
استعارتها من المدرسة .عند إعادة جهاز الكومبيوتر يجب أن تكون حالة جهاز الكومبيوتر تعادل حالة االهتراء العادي.

نوع الوحدة الرقمية
الرقم المتسلسل للوحدة الرقمية
المكان والتاريخ
تاريخ الميالد والرقم الشخصي للتلميذ
اسم التلميذ
توقيع التلميذ
توقيع حامل حق الحضانة
اسم حامل حق الحضانة موضحا

يرجى تسليم هذه االستمارة بعد التوقيع عليها إلى ____________________________________
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