Договір щодо користування хромбуком за
програмою 1:1 BCPS
Учні, яким видають пристрій, мають погодитися з такими умовами:
1. Пристрої є власністю державних шкіл округу Бедфорд (BCPS) і повинні використовуватися лише в
навчальних цілях. Пристроєм може користуватися лише той учень, якому його було видано. Учень повинен
усвідомлювати та погодитися з тим, що матеріали, які він/вона надсилає, отримує або зберігає на пристрої,
не є приватними. Шкільна рада не несе відповідальності за несправну роботу пристрою, а також за будь-які
несанкціоновані плати або комісії, стягнені в результаті користування пристроєм. Примітка: немає Інтернетфільтрів, ефективних на 100%. Фільтр все одно може дозволити доступ до неприйнятної або потенційно
образливої для учня інформації. Учні мають повідомляти своїм вчителям про сайти, які потенційно повинні
бути заблокованими.
2. Пристрої можна брати додому або в інші місця за межами школи після закінчення занять. Проте учень
завжди несе відповідальність за догляд за пристроєм та його правильне використання. Учень знає, що
йому/їй було надано оригінальний блок живлення для пристрою. Учень повинен сплатити вартість заміни
пристрою, зарядного пристрою, чохла та інших наданих периферійних пристроїв, зокрема, будь-яку заміну
внаслідок пошкоджень, які позбавляють чинності гарантію.
3. Учні, яким видали пристрій, повинні мати зареєстровану та підписану копію Політики допустимого
використання державних шкіл округу Бедфорд.
4. Учні, яким видали пристрій, ПОВИННІ негайно повідомити свого вчителя в разі втрати або крадіжки
пристрою. Якщо учень не повідомить вчителя, він/вона нестиме відповідальність за пошкодження в
результаті неповідомлення, зокрема, за будь-які пошкодження внаслідок порушення мережевого сервера
шкільної системи або втрати конфіденційної інформації.
5. Пристрої налаштовані для використання в шкільній мережі. Технічний відділ не зможе допомогти учням
підключити пристрої вдома до інших Інтернет-провайдерів.
6. Учні мають періодично перевіряти пристрої на наявність оновлень. Учні повинні повернути всі пристрої
наприкінці навчального року.
Користувач повинен дотримуватися політики підрозділу та школи щодо належного використання, захисту
даних, безпеки та неправильного використання комп’ютера. Див. Політику допустимого використання
державних шкіл округу Бедфорд. На пристрої, видані підрозділом, заборонено встановлювати програмне
забезпечення або додатки.
8. У разі втрати або пошкодження пристрою внаслідок неправильного використання, нехтування або
зловживання, учень повинен відшкодувати витрати шкільному підрозділу.
Договір щодо користування пристроєм для учня
Заповніть інформацію нижче. Підписання договору означає, що ви прочитали і зрозуміли вказівки,
процедури та інформаційний довідник для батьків і учнів щодо програми видачі пристроїв 1:1.
Ім’я та прізвище учня (друкованими літерами):

Підпис/ініціали учня:

Ідентифікаційний номер учня:

Клас:

Ім’я та прізвище одного з батьків (друкованими
літерами):

Підпис/ініціали одного з батьків:

Довідник програми 1:1 (bit.ly/bcpstechnology)

