Thông tin Dịch vụ Công Nghệ Điện Tử

Tiêu
Chromebook Loaner Agreement - Thỏa Thuận Vay Mượn Chromebook
đề:
Được chuẩn
Ngày Phê
Ban IT
bị bởi:
duyệt:

3/20/2020

1. Phụ huynh sẽ cung cấp một nơi an toàn, sạch sẽ và khô ráo để cho học sinh sử dụng và lưu trữ Chromebook tại nhà.
2. Học sinh sẽ giữ gìn cho Chromebook được sạch sẽ. Không có dán nhãn sticker (vật mà sẽ để lại chất keo dính) hoặc các thứ hàng
khác có thể làm hư hại hoặc làm hỏng sự hoàn thiện của màn hình hoặc các thành phần khác của Chromebook.
3. Sẽ không được có động cơ nào để sửa đổi, tháo rời, cấu hình lại hoặc sửa chữa Chromebook.
4. Học sinh chỉ được sử dụng Chromebook cho mục đích học hành.
5. Trong trường hợp bị mất mát/hư hại hoặc mất cắp, phụ huynh có thể sẽ nhận được hoá đơn cho việc chi phí sửa chữa, chi phí
thực tế có thể lên đến thay thế toàn bộ máy Chromebook (không vượt quá $350).
6. Nếu Chromebook của con quý vị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng, vui lòng thông báo cho ban IT của FVSD bằng cách gửi email
đến helpdesk@fvsd.us ngay lúc thuận tiện nhất. Học khu có thể cố gắng tìm lại Chromebook hoặc vô hiệu hóa nó vĩnh viễn.
7. Chromebook sẽ được theo dõi và có thể được nhân viên FVSD kiểm tra bất cứ lúc nào.
8. Nếu học sinh cần mã số QRcode để đăng nhập vào Chromebook, chúng tôi sẽ gửi 1 bức điện thư đến địa chỉ email mà quý vị cung
cấp cho chúng tôi dưới đây.

Khi ký vào mẫu đơn này, con tôi và tôi đồng ý tuân theo thỏa thuận cho vay mượn Chromebook của FVSD và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài
chính của Chromebook trong suốt thời gian của chương trình (ngày 18 tháng 6, 2020)
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