
 
 

 
 

ض الجھاز ا رتقااتفاقیة   

") ، یوافق الطالب على االلتزام باألحكام OUSD" أو "OACEدة للمدارس / برنامج تعلیم الكبار والتعلیم المھني ("من خالل قبول جھاز من منطقة أوكالند الموح
 والشروط التالیة:

 
 . یوافق المقترض على استخدام الجھاز فقط بطرق تعلیمیة ومالئمة.1
 
بطریقة دقیقة ومناسبة. یشمل ھذا ، على سبیل المثال ال الحصر ، عدم ترك الجھاز بدون   . یوافق المقترض على توخي الحذر المعقول في استخدام الجھاز والحفاظ علیھ2

 مراقبة مطلقًا ، وعدم وضع أو إضافة زخارف (مثل الملصقات) على الجھاز ، وإبقاء الطعام والمشروبات بعیًدا عن الجھاز. 
 
 . یوافق المقترض على عدم تفكیك الجھاز بأي شكل من األشكال وعدم تعدیل أو إزالة العالمة أو الرمز الشریطي على األجھزة.3
 
ز أو  وال یجوز تقدیم أي خدمة صیانة على الجھا OACE / OUSD. یفھم المقترض ویوافق على أنھ لن یتم تقدیم أو إجراء أي خدمة صیانة على الجھاز إال من خالل 4

 تقدیمھا من قبل أي كیان أو شخص آخر.
 
 لھ الحق في البحث عن الجھاز في أي وقت دون إذن أو علم المقترض. OACE / OUSD. یدرك المقترض أن 5
 
 . یوافق المقترض على عدم تغییر أو تغییر إعدادات الجھاز وعدم السماح ألي شخص آخر بتغییر إعدادات الجھاز أو تغییرھا.6
 
 المقترض على عدم إضافة أو تثبیت أي برامج أو تطبیقات على الجھاز. . یوافق7
 
 دوالًرا لكل جھاز. 250.00، حتى  OACE / District. یوافق المقترض ویفھم أن المقترض مسؤول عن أي ضرر للجھاز ، كما ھو محدد بواسطة 8
 
 إقراض الجھاز أو التنازل عنھ أو نقلھ أو بیعھ أو التخلص منھ بأي طریقة أخرى.. یوافق المقترض على أن الجھاز سیبقى مع المقترض وال یجوز للمقترض 9
 

 وال یجوز تفسیر أي شيء في ھذا المستند على أنھ یمنح المقترض أي حق في الملكیة.  OACE / OUSD. یدرك المقترض أن ملكیة الجھاز ستظل مع 10
 

یث یتوفر اتصال السلكي. یتم تصفیة ھذا الوصول من خالل الجھاز ولكن ھذا یشكل ببساطة محاولة معقولة من . یقر المقترض بما یلي: یمكن الوصول إلى اإلنترنت ح11
OACE / District  .للقیام بذلك. ھذا لیس ضمانًا بأنھ سیتم منع المستخدم من الوصول إلى المواد غیر الالئقةOACE / OUSD  لیس مسؤوالً عن استخدام

 وال یمكن تحمیلھ ذلك اإلنترنت على ھذا الجھاز
 

 . یوافق الطالب على اتباع سیاسة االستخدام المقبول للتكنولوجیا. 12
 

 دون سبب أو ألي سبب. OACEفي الوقت والمكان اللذین یختارھما  OACEبالحق في مطالبة المقترض بإعادة الجھاز إلى  OACE. تحتفظ 13
 

تفاقیة أو عدم الدفع مقابل األضرار قد یؤدي إلى فقدان الطالب أو تقیید قدرتھ على طلب و / أو تلقي جھاز في یفھم المقترض ویوافق على أن أي انتھاك لھذه اال. 14
 المستقبل.


