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የመከልከያ ቅፅ: በFCPS የሚሰጥ ላፕቶፕ
ልጅዎ በሚማርበት/በምትማርበት ትምህርት ቤት የሚኝ እያንዳንዱ ተማሪ በFCPS የተመዘገበ ላፕቶፕ ይሰጣቸዋል። ልጅዎ የግል ላፕቶፕ
የሚጠቀም/የምትጠቀም ከሆነ እና የFCPSን ላፕቶፕ እንዲቀበል/እንድትቀበል ካልፈለጉ እባክዎ ከትምህርት ቤቱ ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ ይያዙ። የግል ላፕቶፕ
በመሰጠቱ ምክንያት በትምህርት ቤት ምናልባት ለየት ያለ የትምሕርት መመሪያዎች ተግባራት ላይ ያተኮረ መረጃ ይሰጣል። ከተነጋገሩ በኋላ ልጅዎ የግል ላፕቶፕ
እንዲጠቀም/እንድትጠከም ከፈለጉ እባክዎ ይህንን ቅፅ በመፈረም ለትምህርት ቤቱ ጽህፈት ቤት ይላኩ። እባክዎ ይህንን ቅፅ በመፈረም ስለ በክፍል ውስጥ የግል
መገልገያዎችን አጠቃቀም በሚመለከት የሚከተሉትን ነጥቦች መገንዘቦን ማሳወቆን ልብ ይበሉ።
1. የመማሪያ ሰነዶች እና የትምህርት ይዘቶችን ተደራሽ ለማድረግ እያንዳንዱ ተማሪ ላፕቶፕ ያስፈልገዋል። በFCPS በሚሰጠው ፋንታ ሌላ የግል
ላፕቶፕ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ ላፕቶፑ ተንቀሳቃሽ ሆኖ የመስኮቱ መጠን እና ኪቦርዱ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ተማሪው/ዋ ባትሪ በየቀኑ
ሞልቶ/ታ መምጣት አለበት/ባት። ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ የማንበቢያ ታብሌቶች እና የሚደረጉ/የሚለበሱ ቴክኖሎጂዎች የFCPSን ላፕቶፕን ለመተካት
ተቀባይነት የላቸውም።
2. ማንኛውም ፈቃድ የሚጠይቅ እና በFCPS ላፕቶፕ ላይ የሚጫን አፕልኬሽን በግል ላፕቶፖች ላይ መጫን አይቻልም። የFCPS የፈቃድ ስምምነት
አይነት ለግል ላፕቶፖች በተመሳሳይ ፈቃድ አይሰጥም። በዚህ ምክንያት ወላጆች እነዚህን አፕልኬሽኖች በግል ላፕቶፖቻቸው ላይ ጭነው የመጠቀም
ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። የትምህርት መመሪያዎች ምርጫ በአስተማሪዎች እና በእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ባለው ቡድን ይወሰናል። የሶፍትዌር መረጃ
ለማግኝውት ቤተሰቦች አስተማሪዎችን መጠየቅ አለባቸው። በግል ላፕቶፕ ተጠቅሞ ተማሪዎች ማግኘት ያለባቸውን አፕልኬሽኖችን አለማግኘታቸው
ትምህርታቸው ላይ ተጽዕኖ ያመጣል።
3. በግል የሚጠቀሙባቸው ላፕቶፖች Google Apps for Education, Microsoft Office products እና በ FCPS-የተረጋገጠ
የኢንተርኔት መፈለጊያ Google Chrome እና Internet Explorer 11 ወይም ከዚህ በላይ ማስጠቀም የሚችሉ መሆን አለባቸው።
4. በFCPS የተሰጡ ላፕቶፖች በተሟላ ሁኔታ የቴክኖሎጂ ቡድኑ እገዛ ይደረግላቸዋል:: በግል ለሚገዙ ላፕቶፖች እነዚህ የቴክኖሎጂ እገዛዎች
አይሰጡም።
5. በFCPS ዕቃ ማስቀመጫ በመስጠት ለጠፋ ወይም ለተበላሸ ላፕቶፕ ኃላፊነት አይወድም።
6. በግል የተገዛ ላፕቶፕ ከትምህርት ቤቱ ዋይ ፋይ ኔትዎርክ ጋር ተመጣጣኝ መሆን አለበት።
7. በግል የተገዛ ላፕቶፕ በየቀኑ ባትሪው ሙሉ ሆኖ ወደ ት/ቤት መምጣት አለበት።
ከላይ የተጠቀሱትን ጉዳዮች ተገንዝቤ እንደ የተማሪው/ዋ ወላጅ ወይም ሕጋዊ አሳዳጊ በFCPS የሚሰጠውን የተማሪ ላፕቶፕ በ______________ የትምህርት
ዓመት ላለመጠቀም ወስኛለሁ:: የኔ ተማሪ ከላይ የተጠቀሱትን ዝርዝር መስፈርቶች የሚያሟላ ላፕቶፕ በየቀኑ ወደ ትምህርት ቤት ይዞ/ዛ ይመጣል/ትመጣለች። ይህ
ቅፅ ለ________________አመተ ምህረት ብቻ እንደሚያገለግል ተገንዝቤያለሁ።

የረእሰ መምህር/ የትምህርት ቤት አስተዳደር ስም: ___________________________________
የረእሰ መምህር/ የትምህርት ቤት አስተዳደር ፊርማ: __________________ቀን:- _______________
የተማሪ ስም:- _______________________________________
የተማሪ መታወቂያ ቁጥር:- _______________________________
የተማሪ ፊርማ:- _______________________________________ቀን:- _______________
የወላጅ/ሕጋዊ አሳዳጊ ስም:- ________________________________
የወላጅ/ሕጋዊ አሳዳጊ ፊርማ:- ______________________________ቀን:- _______________
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