
 

 مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة 
 بروفیدنس، رود آیالند 

 عقد استخدام اإلنترنت الخاص بالطالب وأولیاء األمور

 الطالب 

لقد قرأت "سیاسة االستخدام المقبول لإلنترنت" الخاصة بمقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة وأتفھم وأوافق على االلتزام بشروط  
 ھذا الطلب للوصول إلى الشبكة وقواعد مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة لالستخدام المقبول لموارد الشبكة.

ومنھا رسوم الھاتف الخارجي والطباعة ومشتریات البضائع التي تتم عبر   أفھم أنني وحدي مسؤول عن جمیع الرسوم والنفقات،
-الشبكة. وال تعد مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة طرفًا في مثل ھذه المعامالت، ولن تكون مسؤولة عن أي تكالیف أو أضرار 

 ناشئة عن معامالت الشبكة ِمن قِبل المستخدم.  -سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة

فة إلى ذلك أقر بأن شبكة الكمبیوتر الخاصة بمقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة تخص مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة إضا
وحدھا وأنھ یجوز فحص أي ملفات أو سجالت أو برید إلكتروني أو أي وسیلة اتصال أخرى أو تحریرھا أو حذفھا والتي تكون 

وقت، وفقًا لسیاسات أو لوائح مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة. وبصفة عامة، متعلقة بمقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة في أي 
 لن یتم فحص البرید اإللكتروني في الحسابات الشخصیة دون موافقة المرسل أو المستلم، إال عند الضرورة للتحقیق في شكوى. 

لي، وقد یُتخذ إجراءات تأدیبیة من المدرسة و / أفھم أیًضا أنھ في حالة ارتكاب أي مخالفة فقد یُلغى امتیازات الوصول الممنوح 
أو قد تتخذ إجراء قانوني مناسب. نظًرا الستخدام االتصال بشبكة مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة والوصول إلى الشبكات 

ن أي العامة فإنني أعفي بموجب ذلك مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة وأعضاء مجلس إدارة المدرسة وموظفیھا ووكالئھا م
 مطالبات وتعویضات تنشأ عن استخدامي أو عدم قدرتي على استخدام الشبكة. 

أفھم أن استخدام اإلنترنت ھو امتیاز ولیس حقًا. وأفھم أیًضا أن أي انتھاكات لإلرشادات المذكورة أعاله ستؤدي إلى التعلیق 
ه االنتھاكات قد یتم اتخاذ مزید من اإلجراءات الفوري المتیازات التي تم الحصول علیھا على اإلنترنت خاصتي، ونتیجة لھذ

 التأدیبیة.

   االسم المطبوع للطالب 

 تاریخ التوقیع  توقیع الطالب
  



 

 مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة 
 بروفیدنس، رود آیالند 

 ولي األمر / الوصي 

أنا ولي أمر / وصي للطالب المذكور أعاله. لقد قرأت "سیاسة االستخدام المقبول لإلنترنت" الصادرة عن مقاطعة مدرسة 
بروفیدنس العامة، وأتفھم وأوافق على جمیع األحكام والقواعد واللوائح المنصوص علیھا بھا. وأمنح بموجب ھذا اإلذن لطفلي 

مدرسة بروفیدنس العامة، وأفھم أن طفلي مطالب باتباع ھذه السیاسة، وأفھم أیًضا أن   الستخدام اإلنترنت الذي توفره مقاطعة
ھناك إمكانیة لطفلي للوصول إلى معلومات على اإلنترنت غیر مناسبة للطالب وأنھ سیتم بذل كل جھد معقول من جانب أعضاء 

إلى ھذه المعلومات، إال أن طفلي ھو المسؤول  ھیئة التدریس والموظفین في مقاطعة مدرسة بروفیدنس العامة لحجب الوصول 
 في النھایة عن تقیید نفسھ من المعلومات غیر الالئقة.

   االسم المطبوع لولي األمر / الوصي 

 تاریخ التوقیع  توقیع ولي األمر/الوصي
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