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  FCPSأستمارة األنسحاب: الحاسوب المحمول والمقدم من قبل مدارس
 
إذا كنت ترغب في عدم إستالم الطالب . FCPSیتلقى كل طالب في مدرسة طفلك جھاز حاسوب محمول مقدم من مدارس مقاطعة فیرفاكس الحكومیة  

وجعل الطالب یستخدم جھاز حاسوب محمول شخصي بدالً من ذلك، عندھا یرجى تحدید وقت  FCPSلجھاز الحاسوب المحمول المقدم من مدارس 
تتأثر بإدخال جھاز حاسوب  للتحدث مع المسؤول األداري في المدرسة. حیث أن ھناك معلومات خاصة بالممارسات التعلیمیة في المدرسة والتي قد

محمول شخصي. إذا كنت ال تزال، بعد المحادثة، تختار إرسال جھاز حاسوب محمول شخصي مع الطالب، عندھا یرجى توقیع ھذه اإلستمارة 
التالیة بخصوص األجھزة  وإعادتھا إلى المكتب الرئیسي للمدرسة. یرجى مالحظة أنھ من خالل توقیع ھذه اإلستمارة، فإنك تقر أیًضا بفھمك للمتطلبات

 الشخصیة من أجل استخدامھا في الصف الدراسي:
 

یحتاج كل طالب إلى جھاز حاسوب للوصول إلى المواد والمحتویات التعلیمیة بشكل مستمر. إذا تم استخدام جھاز حاسوب محمول شخصي   .1
ب الشخصي حاسوباً محموالً مماثالً یضم شاشة ولوحة ، عندھا ینبغي أن یكون الحاسوFCPSبدالً من جھاز الكمبیوتر المقدم من مدارس 

، والوسائل التكنولوجیة tabletمفاتیح. یجب على الطالب إحضاره مشحوناً بالكامل إلى المدرسة كل یوم. الھواتف الذكیة، األجھزة اللوحیة 
 .   FCPSالتي یمكن إرتداؤھا ھي لیست بدائل مقبولة لجھاز الحاسوب المحمول في مدارس 

 
والتي تتطلب تثبیتھا على أجھزة الحاسوب المحمولة  FCPSالیمكن تثبیت أیة تطبیقات ذات إتفاقیات ترخیص والخاصة بطالب مدارس  .2

التثبیت  FCPSال تسمح اتفاقیات الترخیص الخاصة بمدارس  على أجھزة الحاسوب المحمولة الشخصیة. FCPSالمقدمة من قبل مدارس 
على أولیاء األمور، كنتیجة لذلك، تحمل مسؤولیة الحصول على ھذه التطبیقات وتثبیتھا على جھاز  على األجھزة الشخصیة. یتوجب

الحاسوب المحمول الشخصي. یتم اتخاذ الخیارات التعلیمیة من قبل المعلمین والفرق في كل مدرسة. یجب على العوائل االتصال بالمعلم 
دم قدرة جھاز الحاسوب المحمول الشخصي في الوصول إلى البرامج المرخصة على للحصول على معلومات البرامج المطلوبة. قد تؤثر ع

 تجربة الطالب التعلیمیة.
 

المكتبیة، ومتصفحات  Officeالتعلیمیة، برامج  Googleیجب أن یكون الحاسوب المحمول الشخصي قادراً على تشغیل تطبیقات محرك  .3
 أو النسخة األحدث من ذلك.   Internet Explorer 11و  Google، Chromeمثل  FCPSاإلنترنت المعتمدة من مدارس 

 
مدعومة بالكامل من قبل الفرق التقنیة في المدرسة. لن یكون ھناك دعم تقني  FCPSتكون أجھزة الحاسوب المحمولة والمقدمة من مدارس  .4

 لألجھزة الشخصیة.
 

 مسؤولیة خزن، فقدان أو تلف أجھزة الحاسوب المحمولة الشخصیة. FCPSال تتحمل مدارس   .5
 

 في المدرسة. WiFiیجب أن تكون أجھزة الحاسوب المحمولة الشخصیة متوافقة مع شبكة  .6
 

 یجب إحضار الحاسوب المحمول الشخصي مشحوناً بالكامل إلى المدرسة كل یوم. .7
 

سوب أنا أفھم وأراعي المتطلبات المذكورة أعاله، وبصفتي ولي األمر أو الوصي الشرعي للطالب، فإنني أرغب في عدم إستالم الطالب لجھاز الحا
 ___.للعام الدراسي _________ FCPSالمحمول والمقدم من قبل مدارس 

 سوف یُحضر الطالب جھاز حاسوب محمول شخصي یلبي المتطلبات المذكورة أعاله إلى المدرسة یومیًا. 
 أنا أفھم أن ھذه اإلستمارة صالحة فقط للعام الدراسي ____________. 

 
 

 أسم مدیر المدرسة/المسؤول األداري في المدرسة: ___________________________________
 

 ________________________________ التاریخ: _______________ لمدرسة/المسؤول األداري في المدرسة:توقیع مدیر ا
 

 أسم الطالب: _____________________________________________________
 
 ________________________________________________________رقم ھویة الطالب:   

 
 التأریخ: _______________توقیع الطالب: ___________________________________________________ 

 
 _______________________________________أسم ولي األمر أو الوصي الشرعي:  
 
  التاریخ: _______________ ____________________________________توقیع ولي األمر أو الوصي الشرعي:   


