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Caring for Your Laptop 
Caring for the Laptop screen 

Here are some ways to protect your Laptop screen. 

 Don’t drop it on hard surfaces. It is glass and it can break. 

 Clean the screen with a soft, slightly damp, lint-free cloth. 

 Do not clean it with window cleaners, glass cleaners, aerosol sprays, abrasives or alcohol. 

 You can also use a screen protector to help protect the screen 

 

Caring for your batteries 

The battery in your Laptop is lithium polymer (rechargeable) and it will eventually wear out. It 

will take a long time before that happens, but there are few things you can do to care for your 

laptop battery and get the most out of it. 

 Make sure you keep up on the latest Laptop updates.  

 Go through one charge cycle per month. To do this all you have to do is charge the Laptop 

to 100% and then run it completely out. 

 

Caring for your Laptop: Environmental 

There are also environmental ways to care for your Laptop. 

 Keep the Laptop out of heat above 35◦C for an extended length of time. 

 Keep the Laptop out of cold below 0◦C for an extended length of time. 

 Keep it out of water or extremely humid locations 

 Do not dry it with an external heat sources, hair dryers, etc….. 

 Do not insert anything into the port connections other than the intended peripherals. 

Jamming things into the port connectors could render it unusable. (and hence void the 

warranty) 

 

Caring for your Laptop: External Protection 

Whilst wear and tear, chips and scratches are not covered as part of the laptop’s warranty, we 

would recommend that the laptop is protected from the wear and tear which can occur from 

everyday use. Damage caused by cleaning processes or chemicals not recommended by the 

manufacturer may invalidate the warranty.  

Students should always ensure that when carrying their Laptops, they are taking all necessary 

precautions to ensure that damage does not occur. For example many students will put their 

Laptops in their bags. Therefore it is important that the students treat their bags with appropriate 

care due to the value and fragility of its contents. They should not throw, drop or kick their bags 

as if the Laptop is in its own protective case. This does not mean that the Laptop will withstand 

damage as a result of these actions. Failure to take appropriate care and safeguard the Laptop 

will void the warranty.   
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Students should ensure that Laptops are not used or kept in close proximity to liquids. For 

example whilst in use, students should not have any drinks nearby that could be spilt and cause 

damage to the Laptop. They should definitely not keep drinks in the same bag of their Laptop. 

 

Digital Responsibility 

1. Respect yourself (looking after yourself) 

I will show respect for myself through my actions. I will select online names that are 

appropriate, I will consider the information and images that I post online. I will consider 

what personal information about my life, experiences, experimentation or relationships I 

post. I will not be obscene. 
 
 

2. Protect yourself (looking after yourself) 

I will ensure that the information, images and materials I post online will not put me 

at risk. I will not publish my personal details, contact details or a schedule of my 

activities. I will report any attacks or inappropriate behavior directed at me. I will protect 

passwords, accounts and resources. 
 
 

3. Respect others (looking after others) 

I will show respect to others. I will not use any electronic mediums to flame, bully, 

harass or stalk other people. I will show respect for other people in my choice of 

websites. I will not visit sites that are degrading, pornographic, racist or inappropriate. I 

will not abuse my rights of access and I will not log in other people's private spaces or 

areas. 
 
 

4. Protect others (looking after others) 

I will protect others by reporting abuse, not forwarding inappropriate materials or 

communications; and not visiting sites that are degrading, pornographic, racist or 

inappropriate. I will moderate unacceptable materials and conversations 
 
 

5. Respect intellectual property (looking after property) 

I will request permission to use resources. I will suitably cite any and all usage of 

websites, books, media etc. I will acknowledge all primary sources. I will validate 

information. I will use and abide by the fair use rules. I will not record or put online 

images, audio or video of others without their permission. 
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6. Protect intellectual property (looking after property) 

I will request to use the software and media others produce. I will use free and open 

source alternatives rather than pirating software. I will purchase, license and register all 

software. I will purchase my music and media, and refrain from distributing these in a 

manner that violates their licenses. I will act with integrity. 
 

Regards,  

School Administration  

 

 

Acknowledgment slip for letter ref. # EMH13-16 

Student Name (Please Print):                                                                                          

Student Signature:     Date:     

 

Parent Name (Please Print):                                                                                          

Parent Signature:     Date:     
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Ref. # EMH13-16 

 21/09/2016 :التاريخ

 رعاية الكمبيوتر المحمول

 المحمولرعاية شاشة الكمبيوتر 

 :بعض الطرق لحماية شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك إليك

 .كسروهي قابلة لل الزجاج الشاشة مصنوعة منعلى األسطح الصلبة. توقعها ال  •

 الناعموخالية من الوبر  رطبة قليال )غير مبللة(قطعة قماش باستخدام الشاشة  نظف •

 .شط أو الكحولواكأو ال رذاذمرشات الوالشاشة كسوائل الزجاج أتستخدم أي من لسوائل الكيميائية خالل تنظيف ال  •

 الجهاز للمساعدة في حماية شاشة اتالشاشيمكنك استخدام واقي  •

 

 رعاية البطاريات الخاصة بك

سوف  إلعادة الشحن(، وسوف تبلى في النهاية. القابلليثيوم )مصنوعة من بوليمر الالبطارية في الكمبيوتر المحمول الخاص بك 

الكمبيوتر المحمول الخاص بعض الطرق التي يمكنك اتباعها إلطالة عمر بطارية هناك  إال أن وقتا طويال حدوث ذلك يستغرق

 أقصى استفادة منها:بك والحصول على 

 .الكمبيوتر المحمول تحديثات وأجدد آخر تنصيبتأكد من  •

٪ ثم 100شهر. للقيام بذلك كل ما عليك القيام به هو شحن الكمبيوتر المحمول إلى  من الشحن كل كاملة واحدةاتمام دورة  •

 .بشكل متواصل حتى نفاد شحن البطاريةتشغيله 

 

 المحيطة بالجهاز رعاية ألجهزة الكمبيوتر المحمول الخاص بك: البيئة

 من خالل: الكمبيوتر المحمول الخاص بك جهازهناك أيضا طرق لرعاية 

 .درجة مئوية لفترة طويلة 35تفوق  خارجية  الكمبيوتر المحمول لحرارة عدم تعريض •

 .)صفر( درجة مئوية لفترة طويلة 0تحت  خارجية  الكمبيوتر المحمول لحرارة عدم تعريض •

 .المياه أو المواقع الرطبة بعيدا عن إبقاء الجهاز المحمول •

 (... الخ وضعه تحت الشمس، جففات الشعر،ملتنشيف الجهاز )مثل  مصادر الحرارة الخارجيةعدم استخدام  •

المنفذ غير  عدم اإللتزام بذلك قد يجعل. المخصصةاألجهزة الطرفية الجهاز غير  اتصاالت  في منافذأي شيء  عدم إدخال •

 .الضمان يبطل وبالتالي لالستعمال صالح

•  

 خارجيةالحماية الرعاية ألجهزة الكمبيوتر المحمول الخاص بك: 

يتم العناية به لحمايته من للكمبيوتر المحمول، فإننا نوصي أن والتفتت الذي قد يحصل  البلى والخدوشحيث أن الضمان ال يغطي 

 .. األضرار الناجمة عن عمليات التنظيف أو المواد الكيميائية يبطل الضمانياالستخدام اليومما قد ينتج عن 

ن تجنب لضماكل االحتياطات الالزمة بأنهم قد اتخذوا  المحمولةجهزة الكمبيوتر أل خالل حملهمويجب على الطلبة التأكد دائما 

ضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في حقائبهم. ولذلك فمن المهم بوالعديد من الطالب يقوم  ،الضرر. على سبيل المثال

حقائبهم  ركلأو  إيقاع. ال ينبغي رمي، امحتوياته رعاية مناسبة نظرا لقيمة وهشاشةبحرص وحقائبهم  التعامل معالطالب على 

. التصرفاتنتيجة هذه الناجم تحمل الضرر ي محمي طالما هو داخل الحقيبة حيث أن الجهاز لنأن الكمبيوتر المحمول ب معتقدين

 .ال الضمانيؤدي الى إبطحماية أجهزة الكمبيوتر المحمول لالرعاية المناسبة االحتياطات الالزمة وإعطاء عدم اتخاذ 

حين  ،االحتفاظ بها على مقربة من السوائل. على سبيل المثال أوجهزة المحمولة االنتباه الى عدم استخدام األ الطالبعلى ينبغي 

داخل  تسربتنسكب وت قريبة يمكن أن مشروبات أي استهالك او التعامل مع الطالب علىقيد االستعمال، ال ينبغي  األجهزة تكون

 .الحقيبةفي نفس من التفريق بين السوائل والجهاز المحمول وعدم إبقائهم  دالتأكعلى الطالب  . ينبغيضررلل مسببة الجهاز
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 المسؤولية الرقمية

 بالنفس( )اإلعتناءاحترم نفسك  .1

لمعلومات والصور التي أنتبه لسوف  مناسبة كما مستخدمينختار أسماء ألنفسي من خالل أعمالي. وسوف  يحترامإ ظهرأسوف 

الخاصة قبل عالقات والعن حياتي والخبرات والتجارب الخاصة  المعلوماتأحرص على االنترنت. وسوف  ها علىأقوم بنشر

 سوف أكون مهذبا وحريصا على الحفاظ على األخالق والمبادئ في كل األوقات.. نشرها

 

 بالنفس( )اإلعتناءنفسك  إحم .2

نشر بياناتي الشخصية، ألن  يعرضني ألي مخاطر.ى االنترنت لن المعلومات والصور والمواد عل نشر تأكد من أنأسوف 

لي.  موجهأو سلوك غير الئق إلكترونية اإلبالغ عن أي هجمات أقوم ب زمني. سوفنشاطاتي ال أو جدول بي االتصالوسائل و

 .المتاحة لي حماية كلمات السر والحسابات والمواردب أقوم سوف

 

 (باآلخرين )اإلعتناء اآلخريناحترم  .3

، مضايقة أو مطاردة أشخاص آخرين. إهانة، لسبستخدم أي وسائل الكترونية أاالحترام لآلخرين. لن وأمارس ظهر أسوف 

زيارة مواقع مهينة أو إباحية أو عنصرية أو أقوم بلن  .التي أزورها لمواقعلياري تخا من خاللآلخرين لحترام اإلظهر أسوف 

 .اآلخرينبخاصة الألماكن أو المناطق ا أقوم بولوجلن  ينإوفي االتصال باإلنترنت كما حقوقي استخدام  يءسألن  .غير الئقة

 

 باآلخرين( )اإلعتناء اآلخرين إحم .4

توجيه مواد أو اتصاالت غير الئقة ؛ وعدم زيارة المواقع  عدم إعادةحماية اآلخرين من خالل اإلبالغ عن إساءة، وأقوم ب سوف

 غير الالئقة. المحادثاتكما سأقوم بتجنب صرية أو غير الئقة. التي هي مهينة أو إباحية أو عن

 

 باألشياء الخاصة( اإلعتناءاحترام الملكية الفكرية ) .5

قي سبيل حماية  إعالم وما إلى ذلكف أذكر أي وكل استخدام لمواقع وكتب ووسائل موارد. وسوأية طلب اإلذن الستخدام ب سأقوم

 نشرتسجيل أو أقوم بلتزام بقواعد االستخدام العادل. لن أستخدم وأحقق من صحة المعلومات. وسوف أتسوف  الحقوق الفكرية.

 .همن دون إذن منعلى االنترنت  ألي شخص الصوت أو الفيديو وأ الصور

 

 باألشياء الخاصة( اإلعتناءالملكية الفكرية ) إحم .6

لمصدر بدال من والمفتوحة ا حرة ستخدم بدائلأ. وسوف ا آخرينالتي ينتجهسائل االعالم والستخدام البرمجيات واإلذن سأطلب 

ائل اإلعالم، واالمتناع وسوشراء موسيقاي أقوم ب ترخيص وتسجيل جميع البرامج. سوفوشراء أقوم بسوف قرصنة البرمجيات. 

 .أتصرف بحس مسؤولية وأخالقبطريقة تنتهك تراخيصها. وسوف ها عن توزيع
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