
 سڻوڈنٹ ڈیوائس چیک آؤٹ پروگرام ذمہ داری کی قبولیت 
 اسستعمال کا معاہدهاور گھر پر 

 
 

 والدین/ سرپرست اور طالب علم مندرجہ ذیل شرائط سے اتفاق کرتے ہیں:
 
 

 نیٹ ورک تک، علموں کے حقوق و ذمہ داری طالبسکول کے والدین/ سرپرست اور طالب علم فیئرفیکس پبلک کاؤنڻی   .1
 ۔ےکے تمام پہلووں کا جائزه لیں گ رسائی کے لئے قابل قبول استعمال کی پالیسی، اور ذمہ دارانہ استعمال کے رہنما اصولوں

 ڈیوائس کی سکول اور سکول سے باہر استعمال اور حفاظت پر الگو ہوتے ہیں۔ سڻوڈنٹ  یہ دستاویز
 

 ذیل میں دستخط کننده  طالبعلم کو ہی اس ڈیوائس کے استعمال کا اختیار دیا جائے گا۔  .2
 

اس اسڻوڈنٹ ڈیوائس کے ذریعے انڻرنیٹ تک رسائی صرف تدریسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ تفریحی مقاصد یا   .3
 روزگار سے متعلق سرگرمیوں کے لیے۔

 
4.  FCPS ال شده سافٹ ویئر کی تیار کرده رپورڻس کے مواد کی یاد آوری اور تجزیہ کو حق حاصل ہے کہ وه فلڻرنگ کے انسڻ

کرسکتے ہیں جو محفوظ انداز میں استعمال شده ڈیڻا، اس ڈیڻا تک رسائی کے اوقات کا ریکارڈ رکھتا ہے اور انڻرنیٹ پر 
 کھوجی گئی ویب سائڻس کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔

 
5.  FCPS وقت یادآوری اور اس کے مواد کا جائزه لینے کا حق حاصل ہے بشمول کسی  کو اس اسڻوڈنٹ ڈیوائس کی کسی بھی

 بھی ایسی ذاتی معلومات کے جو اس ڈیوائس پر محفوظ ہوں یا قابل رسائی ہوں۔
 

6.  FCPS بشمول مگر محدود نہیں ذاتی گیمز اور میوزک ڈان لوڈ رام سے ہٹ کرڈیوائس کے استعمال (کے تعلیمی پروگ
 کیشنز انسڻال کرنے کے) کی ممانعت ہے۔ کرنے اور دیگر ایپلی

 
 ایک بار جب یہ سڻوڈنٹ ڈیوائس واپس کر دی جائی گی تو اس پر محفوظ ڈیڻا مزید قابل رسائی نہیں ہو گا۔  .7

 
سڻوڈنٹ ڈیوائس محفوظ انداز میں انڻرنیٹ پر موجود مواد کی فلڻرنگ کی ایک ایسی ایپلی کیشن کے ساتھ آتی ہے جو   .8

الدین ودود بنانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ طالبعلم کو نقصان ده اور انڻرنیٹ کی نامناسب ویب سائٹ تک رسائی کو مح
 باال ڈیوائس کے استعمال کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔اور سرپرست اس کے باوجود اپنے طالبعلموں اور درج 

 
سکول کے کسی عملہ کی طرف سے درخواست کے بعد یہ سڻوڈنٹ ڈیوائس اور اسکے ساتھ  کے انسڻرکڻر یا   .9

 لوازمات  فوری طور پر حوالہ کرنے ہونگے۔
 

ہ سرپرست اتفاق کرتے ہیں ک والدین/ں۔ ہییا طالبعلم درج باال ڈیوائس کی مکمل ذمہ داری قبول کرتے  سرپرست اور/ والدین/  .10
طالبعلم کی غفلت یا غلط روی کے سبب اس ڈیوائس کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کا ازالہ کریں گے بھلے یہ نقصان 

 کسی بھی جگہ پہنچا ہے۔
 

 کی الگت کے لیۓ ادائگی کریں گے                                                                                           والدین/ سرپرست  .11
        )Insert School Name( 

سڻوڈنٹ ڈیوائس کے گم جانے، چوری ہوجانے یا نقصان پہنچنے کی صورت میں متبادل کی فراہمی کی جاۓ گی۔ یہ قیمت 
یا نقصان پہنچنے کی چوری ہونے ڈیوائس کی گمشدگی، ڈیوائس اور ملحقات کی اصل قیمت سے اوپر نہیں جائے گی۔ 

 سکول سے رابطہ کریں گے تاکہکاروباری دنوں کے اندر اندر  پانچسرپرست اتفاق کرتے ہیں کہ وه  صورت میں والدین/
اگر ڈیوائس گم ہوجاتی ہے یا چوری ریقہ کار کو زیر عمل الیا جائے۔ متبادل ڈیوائس کو یقینی بنانے کے لیے مناست ط

ک مالی تنگی پیدا کرتی ہے، تو والدین/ سرپرست کو اس مشکل کا حل نکالنے کے لیۓ طالب ہوجاتی ہے اورمتبادل الگت ای
 علم کے کونسلر سے رابطہ کرنا الزمی ہے۔  
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 ذاتی ڈیوائس کا استعمال 
 

 
 ذاتی ڈیوائس استعمال کرنے کی صورت میں براه مہربانی اسکی طرف سے فراہم کرده ڈیوائس کی جگہ اپنی  FCPS طالب علم کے

   فارم پر دستخط کیجیۓ اور اسے واپس بھیج دیجیے۔ 
 

 براه مہربانی ذاتی ڈیوائس استعمال کرنے سے مطعلق درج ذیل معلومات نوٹ کیجیۓ: 
 

 اگر کوئ ذاتی ڈیوائست ہوگی۔ لیۓ ایک ڈیوائس کی ضرور ہر طالب علم کو تعلیمی مواد/ چیزیوں کی رسائ حاصل کرنے کی .1
FCPS م ہونا الزمی ہے اور تعلیبورڈ  -کی جاری کرده ڈیوائس کی جگہ استعمال کی جاتی ہے، تو ذاتی ڈیوائس کے ساتھ ایک کی

ایک قابل قبول متبادل  کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اسمارٹ فونز  Google Apps مائیکروسافٹ آفس کیلئے اور اسکے
   ۔نہیں ہیں

 
ہ نہیں کے لئے الئسنس یافتکی بعض تدریسی ایپلیکیشنز ذاتی طور پر ملکیت والی ڈیوائسوں پر تنصیب  FCPS آگاه رہیۓ، کہ .2

 ہیں۔
 

 ذاتی ملکیت والی ڈیوائسوں کے لیۓ سکول کی تکنیکی مدد فراہم نہیں ہوگی۔  .3
 

 کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیں۔ Wi-Fiول ذاتی ڈیوائسیں سک  .4
 
 

 
 کی طرف سے فراہم کرده ڈیوائس کے بجاۓ اپنی ذاتی ڈیوائس استعمال کرے گا/ گی۔ FCPS میرا بچہ/ بچی           

 
 
    

  کا نام / طالبہطالب علم      والد/ والده یا سرپرست کا نام  
             

 
                                                                               _______ #  ID  طالب علم/ طالبہ کا                       

 
 

 
 

 طالب علم/ طالبہ کے دستخط/ تاریخ                                          والدین یا سرپرست کا نام /تاریخ              
                                                                          

 
                                                                            


