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شبكة بلدية  استخدامحاسوب الكروم بوك باإلضافة لحق  استعارةعقد 

   كارلسھامن الدراسية

ة دراستك حاسوب كروم بوك    المدارس األساسّية التابعة لبلدية كارلسھامن أن تستعبر أثناء فبر
 
بإمكانك كونك تلميذ ف

تكون ھذه األداة وسيلة من وسائل تعلمك . شبكة المدرسة استخدامتحصل أيضا عىل إمكانية  وأنأو حاسوبا عاديا 

أسفلھا مع بعض كدليل  ا ھذه المعلومات بصحبة ول  أمرك وأن توقعو  بقراءةمن المھم أن تقوم . دراستك وأداة خالل

 .  االتفاقيةعىل حصولكم عىل ھذه المعلومات وقبولكم لفحوى 

   والمسؤوليةالقواعد 

   التعامل

ر ما لكيال وحفظ ونقل الحاسوب بطريقة جيدة  استخدام ةمسؤولييتوجب عليك كتلميذ أن تتحمل  عندما تكون بالخارج . يصاب بض 

  داخل حقيبة ما يجب أن يكون مطفأ . يشابھھا داخل حقيبة الظھر المرفقة أو ما  عليك ان تنقله دائما
 
 أثناء اإلحتفاظ بالحاسوب ف

نة
ّ
  الجيبة المبط

 
 ف

ً
الشاشة  إنكان إلى آخر. مفكر في كيفية التعامل مع حقيبتك عندما تتنقّل من ، وعليك أيضاً أن توأن يكون موضوعا

ً في حال وجود حاجة لتبديليها، ولهذا  هي أكثر األجزاء هشاشة في جهاز الكروم ً باهظا يتوجب أن يكون غطاء بوك، وتكلّف مبلغا

  الداخل الحاسوب مغلق
 
ل ف

ّ
  حير  التنق

 
رللتقليل من إمكانية إصابته ب حتر ف  .  ض 

  حالة عدم وجود تعليمات أخرى من قبل المدرسة، ويجب أن ي  
 
ل بعد إنتھاء اليوم الدراس  ف رجع يجب أن يؤخذ الجھاز إل المب  

  المدرسة. للمدرسة كل يوم، وأن تكون بطاريته مشحونة بشكل كامل
 
  حالة تركك للحاسوب ف

 
لسبب من األسباب، فيتوجب  ف

  مكان م
لعليك عندھا حفظه ف 

ّ
 .  ومحدد قف

   االستخدام

   (nätsäkert)الصحيفة 
 .  الجھاز استخداماء نيجب أن تتبع أث dokumentتحت أيقونة  ikt.karlshamn.seالموجودة ف 

من تداول فيه النقود ويكون الغرض منه كسب األرباح، كما ي 
 
منع استخدام الجهاز ألغراٍض تجارّية، أي ألي نشاط ت تحميل أو حفظ  عي 

، كما ٌيمنع زيارة صفحات عىل الشبكة أية  نضي أو إجرام     لعنكبوتيةاملفات ذات طابع إباح  أو ع 
أعاله  كور تبتسم بأية طابع مذ  التر

 تحتوي عىل عنف.  الصفحة أو إذا كانت

  الجھاز اأيضً مسؤوٌل تكون  أنت
ء يخزن ف   

   ملفاتأي المدرسة ال تعوض عن . عن كل س 
كن   الجهاز. عندما يعاد برمجة  تختف 

 
ً
  حساب الغوغل الخاص بك حريصا

ب نظام تشغيل آخر عدى عن النظام المعىط نّص أن ي   من الممنوع .عىل أن تحتفظ بملفاتك ف 

 .  من قبل المدرسة

  المدرسة دائمً  لالستخداميجب أن يكون الحاسوب متوافر 
ستخدم ا بطريقة وسببعليك أن تتبع إرشادات المعلم فيما يتعلق . اف 

  المواقف التعليمية المختلفةالح
تعّطل الدراسة  التي يمكن أنتطبيقات أو مظاهر  ال يسمح لتنزيل أو تنصيب أية برامج أو .اسوب ف 

  حالة  ، أواالستخدامإذا خالفت قواعد  بوك. أو وظائف الكروم
  حالة عدم إتباعك لتعليمات المعلم، أو ف 

للجھاز  استخدامكف 

 .  بالتحكم باستخدامك للجهاز. بوضع قيود و للمعلم أو لممثل عن المدرسة  عندها  م، فيحقبطريقة مزعجة لمكان التعلي

 .  والصيانة والتدقيقيحق للمدرسة أن تحصل عىل الحاسوب بغرض الخدمات 

ر    الضر

  حالة إصابة 
رٍ ف    حالة عدم عمله بشكل صحيح، يتوجب عليك التواصل مع  الجھاز بض 

 بوك الكرومالسؤول عن أجهزة ما أو ف 

  المدرسة بأرسع وقت ممكن لمعالجة الخطأ
 .  ف 

  حالة وجود شك بأنك كنت غبر مبال  بجھازك يتواصل 
مع المدير، الذي يتناقش مع ول   أجهزة الكروم بوكعن  لالمسؤو ف 

ر االتفاقأمرك لك  يتم   .  عىل حجم التعويض عن الض 

ر بسبب الالمباالة يتكو   .  بوك ن من تكاليف التصليح أو بقية ثمن الكروممبلغ التعويض عند حدوث ض 
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    الفقدان

  حالة فقدانك ل
 
  أرسع وقت ممكن، لك   لمسؤو عليك التواصل مع  جهازكف

 
  المدرسة ف

 
يقفل ويصبح غبر  الحواسيب ف

عيير  المستخدمير  الغبر من قبل  لالستخدامقابل    حالة وجودهم الش 
 
 .  ف

  عينك عىل 
كجهازككن حريصا عىل أن تبفر   مكان  هتبعد عنأن او  جهازك ، وإذا توجب عليك أن تبر

 
فيجب أن تحتفظ به ف

 . مقفول

 .  عىل عاتق صاحبك ةالمسؤوليال يمكنك أن تضع 

  خارج المدرسة،  الكروم بوكيجب أن يبلغ عن 
 
  حالة حصول الشقة ف

 
طة بأرسع وقت ممكن، وف الضائع أو المشوق للش 

 .  عن تقديم البالغ عن الشقة لؤو المسفيكون ول  األمر ھو 

 

ر التبليغ عن رسقة الكروم    بوك خالل الوقت الخارج عن الدوام المدرس   روتي 

  .من مكتب إستعالمات المدرسة( Anmälan: Stöld av Chromebook) باستمارة يؤنر  .1

كتب البيانات التالية المتعلقة ب .2
 
تواصل مع . والرقم التسلسىل   من الشقةلصقة الحماية  رقمالطراز و : الكروم بوكيجب أن ت

  يعطيه  االستمارةلك  تحصل عىل ھذه المعلومات، ومن ثم تسلم ھذه  كروم بوكعن ال لالمسؤو 
لمكتب اإلستعالمات التر

طة االستمارةيحصل التلميذ أو ول  األمر عىل نسخة من . بدوره إل مدير المدرسة   تقديم البالغ للش 
 
ستخدم ف

 
  .لك  ت

طة، ويعىط  نسخة عن البالغ لمكتب إستعالمات المدرسة .3   .يقوم ول  األمر بتقديم بالغ للش 

ء عىل  . غبر حذرانية كون التلميذ كيتواصل مدير المدرسة مع ول  أمر التلميذ لك  يتناقشوا عن إم .4  
بت  تقدير ھذا الش  ي 

طة   بالغ الش 
  .البيانات الموجودة ف 

 بحاسوبك فسوف يعرض عليك ك  أنكإذا كانت نتيجة التقييم 
ً
 .  حاسوب آخر من المدرسة استعارةنت معتنيا

 للقيمة الحالية 
ً
 بالتعويض عن الجھاز طبقا

ً
 بحاسوبك، يصبح عندھا ول  أمرك ملزما

ً
إذا كانت نتيجة التقييم أنك كنت مھمال

 . للجھاز

 :  الحد األقىص لمبلغ التعويض عن الكروم بوك

خالل السنة الدراسية    كحد أقىص  كرون 2000قيمة السوق و=  
  األول

خالل السنة الدراسية    كرون كحد أقىص 1300قيمة السوق و=  
  الثانية

خالل السنة الدراسية    كرون كحد أقىص  1000قيمة السوق و=  
  الثالثة

   

مبلغ التعويض للشاحن المفقود ھو . إذا فقد الشاحن للتبليغ عن حدوث ھذا األمر الكروم بوكعن  لالمسؤو  يتواصل التلميذ مع

دفع ھذا المبلغكرون، ويكون  200  .  من قبل ول  األمر بإمكانك الحصول عىل شاحن جديد بعد أن ي 

اتإرجاع  ر    التجهي 

  يراود فيھا التلميذ إحدى مدارس بلدية كارلسھامن األساّسّية االستعارةيشي مفعول 
ة التر  تقوم المدرسة بإشعارك. خالل الفبر

  حالة عدم إعادة الجھاز خالل . عندما يحير  موعد اإلرجاع
بعث 7ف   . بفاتورة لول  األمر  أيام ي 

  حالة جيدة
 .  يتم التدقيق عىل النقاط التالية. يرجع الجھاز ف 

ا •   يرجع الحاسوب مع شاحن   – تالتجهبر 
  .كهربان 

  تسجيل الدخول و  - التشغيل •
 والشاشة  الكهرباءيدقق ف 

  .يجب أن يكون كامل وب  ھيئة جيدة – الهيكل •

ار أخرى واضحة •    أض 
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Kontrakt för lån av Chromebook och tillgång till Karlshamns kommuns utbildningsnätverk    

 التعليمية بدية كارلسھامن شبكة استخدامإستعارة الكروم بوك وحق  عقد

 

Avtalet gäller för följande Chromebook med tillbehör   توابعه مع العقد مربوط بالكروم بوك التال    

Stöldmärkningsnummer …………………………………….. (ifylls av skolan)  

Tillbehör: Strömadapter          التوابع :  
شاحن كھربان      

 ●Lånet gäller under tiden som eleven går i någon av Karlshamns kommuns grundskolor.  

 ●Utrustningen skall hanteras med aktsamhet och på beskrivet sätt (se avsnitt ”Hantering” och 

”Användning”)  

 ●Vid förlust eller skada kan elev eller vårdnadshavare bli ersättningsskyldig (se avsnitt ”Skada” och 

”Förlust”)  

 ●Elev och vårdnadshavare har tagit del av skriften Nätsäkert och bekräftar det medunderskrift.  

(Nätsäkert finns på ikt.karlshamn.se)  

  إحدى المدارس األساسية التابعة لبلدية كارلسھامن االستعارةيشي وقت  •
  يدرس فيه الطالب ف 

  .طوال الوقت التر

  ((.االستخدام)و ( التعامل)أنظر لقسم )ز بحذر و بطريقة محددة من قبلالجھا يستخدميجب أن  •

 بدفع  •
ً
ر تقد يصبح التلميذ أو ول  األمر ملزما   حاالت الفقدان واإلصابة بالض 

ر)أنظر لقسم ) عويض ف  ( الض 

  .((الفقدان)و

   ويثبتون( nätsäkert)األمر صحيفة ال لقد قراء التلميذ وول   •
موجودة  Nätsäkert) .يعهمتوقمن خالل  ءھذا الش 

  
  (ikt.karlshamn.se ف 

I och med undertecknandet av avtalet förbinder sig bägge parter att följa detta. Samtidigt kvitterar 

eleven med sin underskrift mottagandet av Chromebook. 

 . لز   بعوا ھذا العقد من خالل توقيعھما  مي 
ّ
 . عليه الطرفير  أن يت

 
من خالل توقيعه جهاز كروم بوك باستالمهيقر التلميذ  وبنفس الوقت  

 Eleven            التلميذ    

 

Jag har läst igenom Avtal för lån av Chromebook samt tillgång till Karlshamns kommuns utbildningsnät 

och Nätsäkert. Jag har förstått innebörden. 

 .العقدلقد فھمت فحوى  . Nätsäker و الدراسية كارلسھامن بلدية شبكة استخدامالكروم بوك وحق  استعارةقد لقد قرأت ع

Elevens underskrift__________________________________________________توقيع التلميذ  

 

Namnförtydligande_________________________________________________ بخط واضح اإلسم   
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Personnummer______________________________________________________  الرقم الشخىص  

  

Datum: __________________________:التاري    خ Klass____________________________الصف  

 

Vårdnadshavare (vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna godkänna avtalet) 

  ( كة عىل العقد  يجب أن يوافق كل من ولتر  األمر ) األمرول     حالة الحضانة المشبر
 
ف  

Jag/vi har läst igenom Avtal för lån av chromebook samt tillgång till Karlshamns kommuns 

utbildningsnät och Nätsäkert. Vi har diskuterat detta tillsammans och lämnar vårt godkännande.   

لقد ناقشنا األمر مع بعض  . Nätsäkert و الدراسية كارلسھامن بلدية شبكة استخدامعقد إستعارة الكروم بوك وحق  لقد قرأت
 موافقتنا ونبلغكم

  

Vårdnadshavarens underskrift :                                                            :  األمر  توقيع  ول  

_______________________________________________________________________  

  

Namnförtydligande______________________________________________:األسم بخط واضح  

  

 Datum_______________________________التاري    خ 

  

Vårdnadshavarens underskrift :                                                            :  األمر  توقيع  ول  

_______________________________________________________________________  

  

Namnförtydligande______________________________________________:األسم بخط واضح  

  

 Datum_______________________________التاري    خ 

  

  

Kontraktet upprättas i två exemplar: ett som lämnas in underskrivet till skolan av elev och 

vårdnadshavare, och ett som behålls.  

ر من العقد حتفظ بنسخة عنه. يوقع نسختي 
ُ
 .  تسلم نسخة موقعة من قبل التلميذ وأولياء األمور للمدرسة، وي
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Kontrakt för lån av Chromebook och tillgång till Karlshamns kommuns utbildningsnätverk    

 التعليمية بدية كارلسھامن شبكة استخدامالكروم بوك وحق  استعارة عقد

 

Avtalet gäller för följande Chromebook med tillbehör   توابعه مع العقد مربوط بالكروم بوك التال    

Stöldmärkningsnummer …………………………………….. (ifylls av skolan)  

Tillbehör: Strömadapter          التوابع :  
شاحن كھربان      

 ●Lånet gäller under tiden som eleven går i någon av Karlshamns kommuns grundskolor.  

 ●Utrustningen skall hanteras med aktsamhet och på beskrivet sätt (se avsnitt ”Hantering” och 

”Användning”)  

 ●Vid förlust eller skada kan elev eller vårdnadshavare bli ersättningsskyldig (se avsnitt ”Skada” och 

”Förlust”)  

 ●Elev och vårdnadshavare har tagit del av skriften Nätsäkert och bekräftar det medunderskrift.  

(Nätsäkert finns på ikt.karlshamn.se)  

  إحدى المدارس األساسية التابعة لبلدية كارلسھامن االستعارةيشي وقت  •
  يدرس فيه الطالب ف 

  .طوال الوقت التر

  ((.االستخدام)و ( التعامل)أنظر لقسم ) قبلالجھاز بحذر وبطريقة محددة من  يستخدميجب أن  •

 بدفع  •
ً
ر تقد يصبح التلميذ أو ول  األمر ملزما   حاالت الفقدان واإلصابة بالض 

ر)أنظر لقسم ) عويض ف  ( الض 

  .((الفقدان)و

   ويثبتون( nätsäkert)األمر صحيفة ال لقد قراء التلميذ وول   •
موجودة  Nätsäkert) .توقيعهممن خالل  ءھذا الش 

  
  (ikt.karlshamn.se ف 

I och med undertecknandet av avtalet förbinder sig bägge parter att följa detta. Samtidigt kvitterar 

eleven med sin underskrift mottagandet av Chromebook. 

. لز   بعوا ھذا العقد من خالل توقيعھما  مي 
ّ
 . عليه الطرفير  أن يت

 
من خالل توقيعه جهاز كروم بوك باستالمهيقر التلميذ  وبنفس الوقت  

 Eleven            التلميذ    

 

Jag har läst igenom Avtal för lån av Chromebook samt tillgång till Karlshamns kommuns utbildningsnät 

och Nätsäkert. Jag har förstått innebörden. 

 .العقدلقد فھمت فحوى  . Nätsäker و الدراسية كارلسھامن بلدية شبكة استخدامالكروم بوك وحق  استعارةلقد قرأت عقد 

Elevens underskrift__________________________________________________توقيع التلميذ  

 

Namnförtydligande_________________________________________________اإلسم بخط واضح  

  

Personnummer______________________________________________________  الرقم الشخىص  
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Datum: __________________________:التاري    خ Klass____________________________الصف  

 

Vårdnadshavare (vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna godkänna avtalet) 

  ( كة عىل العقد  يجب أن يوافق كل من ولتر  األمر )ول  األمر   حالة الحضانة المشبر
 
ف  

Jag/vi har läst igenom Avtal för lån av chromebook samt tillgång till Karlshamns kommuns 

utbildningsnät och Nätsäkert. Vi har diskuterat detta tillsammans och lämnar vårt godkännande.   

لقد ناقشنا األمر مع بعض  . Nätsäkert و الدراسية كارلسھامن بلدية شبكة استخدامالكروم بوك وحق  استعارةعقد  لقد قرأت
 موافقتنا ونبلغكم

  

Vårdnadshavarens underskrift :                                                            :  األمر  توقيع  ول  

_______________________________________________________________________  

  

Namnförtydligande______________________________________________:األسم بخط واضح  

  

 Datum_______________________________التاري    خ 

  

Vårdnadshavarens underskrift :                                                            :  األمر  توقيع  ول  

_______________________________________________________________________  

  

Namnförtydligande______________________________________________:األسم بخط واضح  

  

 Datum_______________________________التاري    خ 

  

  

Kontraktet upprättas i två exemplar: ett som lämnas in underskrivet till skolan av elev och 

vårdnadshavare, och ett som behålls.  

ر من العقد حتفظ بنسخة عنه. يوقع نسختي 
ُ
 .  تسلم نسخة موقعة من قبل التلميذ وأولياء األمور للمدرسة، وي

   


