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School Student Pledge for Laptop Use
I will use my Laptop in ways that are appropriate, meet the School expectations and are
educational.
I will use appropriate language when using e-mails, journals, wikis, blogs, or any other forms of
communication. I will not create, or encourage others to create discourteous or abusive content. I
will not use electronic communication to spread rumors, gossip, or engage in any activity that is
harmful to other people.
I will never leave the Laptop unattended and I will know where it is at all times.
I understand that my Laptop is subject to inspection at any time without notice by the School IT
Department and Administration.
I understand that the school reserves the right to check my files, emails, blog posts and the Internet
sites I visit to ensure that I use technology in the school safely & properly. I will show my teacher
or my parent/guardian the contents of my Laptop upon request.
I will not delete my search history in my browser.
I will take good care of my Laptop and protect it from damage.
I will only access the school network and Internet using my own username and password. I will
never loan out my Laptop or give my password to other individuals.
I will not let anyone else use my Laptop other than my parents or guardians.
I will charge my Laptop's battery daily and arrive at school with my device charged (min 90%).
I will not play games on my Laptop during school.
I will keep food and beverages away from my Laptop since they cause damage to the device.
I will clean the screen with a soft, antistatic cloth only; no cleaners.
I will not disassemble any part of my Laptop or attempt any repairs.
I will not remove or deface the serial number or other identification on any Laptop.
I will notify the IT office immediately in case of theft, loss, vandalism, or damage to my Laptop
I will be responsible for all damage or loss caused by neglect or abuse.
I will not use my Laptop or other technology in the school to share copyrighted files.
I will only take photos or videos of other people within the school if I have their permission.

Regards,
School Administration
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تعهد الطالب الستخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بالمدرسة
سوف أستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول بطرق مناسبة ولغايات تربوية وتعليمية تلبي توقعات المدرسة.
سوف أستخدم لغة مناسبة عند استخدام البريد اإللكتروني ،المجالت ،الويكي ،البلوغات أو أي من أشكال االتصال األخرى .لن
أنشئ أو أشجع وأساعد اآلخرين على إنشاء ونشر محتويات مسيئة .كما أني لن أستخدم قنوات التواصل االلكتروني لنشر الشائعات
أو االنخراط في أي نشاط ضار ألشخاص آخرين.
لن أترك الكمبيوتر المحمول أبدا ،وسوف أعرف أين هو في جميع األوقات.
أنا أفهم وأعلم أن جهاز الكمبيوتر المحمول قد يخضع للتفتيش في أي وقت ومن دون سابق إنذار من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات
واإلدارة في المدرسة.
أنا أفهم وأعلم أن المدرسة تحتفظ بحق التحقق من ملفاتي ،رسائل بريدي اإللكتروني ،بلوغاتي ومواقع اإلنترنت التي أزورها
لضمان استخدامي للتكنولوجيا في المدرسة بأمان وبشكل صحيح .سوف أشارك مع مدرّسي/مدرّستي وولي أمري  /الوصي علي
محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول عند الطلب.
لن أحذف سجل البحث الخاص بي في متصفحي.
سوف أعتني عناية جيدة بجهاز الكمبيوتر المحمول وأحميه من التلف.
لن أقوم بالولوج إلى شبكة المدرسة واإلنترنت إال باستخدام اسم المستخدم الخاص بي وكلمة المرور .لن أقوم أبدا بإعارة جهاز
الكمبيوتر المحمول أو إعطاء كلمة المرور الخاصة بي إلى أشخاص آخرين.
لن أدع أي شخص غيري يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول باستثناء ولي أمري/الوصي علي.
سوف أشحن بطارية جهاز الكمبيوتر المحمول يوميا وأحضر إلى المدرسة مع جهازي المشحون (بنسبة  ٪90على األقل)
لن ألعب األلعاب على جهاز الكمبيوتر المحمول خالل اليوم الدراسي داخل المدرسة.
سوف أبقي الطعام والشراب بعيدا عن جهاز الكمبيوتر المحمول ألنها تسبب التلف للجهاز.
سوف أقوم بتنظيف الشاشة مستخدما قطعة قماش ناعمة فقط دون اللجوء الى الماء أو سوائل التنظيف.
لن أقوم بتفكيك أي جزء من جهاز الكمبيوتر المحمول كما أني لن أحاول إجراء أي إصالحات عليه.
لن أقوم بإزالة أو تشويه الرقم التسلسلي أو أي تعريف آخر لجهاز الكمبيوتر المحمول.
سوف أقوم بإخطار قسم تقنية المعلومات في المدرسة فورا في حالة سرقة أو فقدان أو تخريب أو تلف جهاز الكمبيوتر المحمول.
سوف أكون مسؤوال عن جميع األضرار و/أو الخسائر الناجمة بسبب اإلهمال أو سوء التعامل مع الجهاز.
لن أستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول أو غيره من التكنولوجيا في المدرسة لمشاركة الملفات المحمية بحقوق الطبع والنشر
لن أقوم بإلتقاط الصور/الفيديو ألشخاص داخل المدرسة إال إذا كان لدي اإلذن والتصريح منهم ومن المدرسة
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