Kontrakt för lån av dator och surfplatta
Kontrakt mellan elev, vårdnadshavare och Kumla kommun.

اللغة العربيةArabiska/
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اسم التلميذ :الرقم الشخص ي:

رقم الوحدة:
ُّ
إدارة التعلم مدى الحياة

ّ
عقد استعارة حاسوب ولوح تصفح اإلنترنت
عقد بين التلميذ وأولياء أمره من جهة ،وبلدية كومال من جهة أخرى.

املادة :1مقدمة

تعرض بلدية كومال على التالميذ استعمال حاسوب شخص ي أو لوح ّ
تصفح اإلنترنت (الجهاز) خالل الفترة التي يكون
فيها التالميذ باملدرسة .ومن خالل توقيع أولياء األمور على هذا العقد فإنهم ّ
يقرون بأنهم قرأوا العقد مع التلميذ وقرأوا
ً
القواعد والروتينات وفق املادة  .3يلتزم أولياء األمور أيضا بأن يلتزم التلميذ بالقواعد وفق ما يرد أدناه .أولياء األمور
ً
والتلميذ مدركون بأنه يحق للمدرسة أن تستعيد الجهاز في حال تم خرق القواعد .يسري هذا العقد اعتبارا من
استالم التلميذ الجهاز وحتى إعادته إلى املدرسة.

املادة  :2التسليم والحفظ
يمكن تسليم الحاسوب بعد أن يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع على العقد .وتقرر كل مدرسة على حدة كيف ومتى
سيكون ذلك .كما تقرر املدرسة في األمور التي تتعلق بالجهاز أثناء العطالت املدرسية.

املادة  :3قواعد استخدام جهازتقنية املعلومات والشبكة
يتيح نظام املدرسة والشبكة أن يستخدم التلميذ مختلف البرامج ،وإمكانية إنشاء وثائق وتوزيعها ،وإمكانية
ً
استخدام اإلنترنتُ .ويعتبر ذلك مصدرا من مصادر العمل املدرس ي ،وهو يعطي التالميذ واملوظفين إمكانية التواصل
السريع واملتعدد.
ً
يجب على التلميذ أثناء فترة االستعارة أن يعتني بالجهاز جيدا وأن يحتفظ به بطريقة مسؤولةُ .ويعتبر الجهاز من
ً
املمتلكات ّ
املعرضة للسرقة ،ولذلك من املهم أن يكون التلميذ حذرا في حفظه واستخدامه .ويجب اإلبقاء على الجهاز
تحت املراقبة أو وضعه في مكان مقفول.
ً
يجب على التلميذ في األحوال العادية أن يأخذ الجهاز معه إلى البيت دائما بعد انتهاء دوام املدرسة وأن يجلبه معه إلى
ً
ً
املدرسة مشحونا بالكامل من أجل اليوم الدراس ي التالي .ويجب حفظه في حافظته دائما .التلميذ مسؤول على أال
َ
ستخدم الجهاز بطريقة تتعارض مع القوانين السارية ،على سبيل املثال :من خالل تنزيل مواد محمية بقانون حماية
ُي
ُ
حقوق امللكية األدبية والفنية أو التعامل مع مواد تعتبر غير الئقة أو ُمهينة.

)4(2

من أجل حماية مستخدمينا من اإلهانات ،ومن أجل ضمان أداء الشبكة واألنظمة ،يسري ما يلي:
 يحق للتلميذ الوصول إلى األنظمة والبرامج التي تملك املدرسة تراخيص بها.
ً
ُ يعتبر الجهاز وما يتبعه من ملحقات أدوات عمل التلميذ ،ويجب أن توجد في املدرسة دائما وأن تكون
مشحونة.
ُ
َ
ّ
ُ يعتبر الجهاز من املمتلكات املعرضة للسرقة ،ولذلك يشترط أن يحتفظ به التلميذ بطريقة آمنة.
ً
ً
 يتحمل التلميذ مسؤولية الجهاز ،وال يجوز له أبدا أن يبقيه بعيدا عن ناظريه أو أن يتعامل معه بإهمال.





اسم املستخدم وكلمة السر الخاصين بالتلميذ يجب أن يكونا شخصيين وأن يتحمل التلميذ مسؤولية
استخدامهما بشكل صحيح .ومن املهم عدم إعارة بيانات الدخول ،وأن تبقى كلمة السر سرية .وإذا تمت
إعارة بيانات الدخول لشخص ثم قام بأمر غير مناسب ،فإن التلميذ هو املسؤول ،وقد يتعرض للمساءلة
بشأن الضرر الناجم عن ذلك .وفي حال استخدام وسائط التواصل االجتماعي في األعمال املدرسية،
فتسري القواعد نفسها هنا.
يجري تسجيل كل ما يقومه به التلميذ على الجهاز ،ويحق للمدرسة ولقسم تقنية املعلومات أن يراقبوا
استخدامه وأن يغلقوا حساب التلميذ في حال سوء استخدام الجهاز.
ً
سواء من الناحية املدنية أو من الناحية الجزائية ،على ما يكتبه
ال تتحمل بلدية كومال أي مسؤولية،
التلميذ أو يفعله وعلى بيانات الدخول الشخصية.

ممنوع القيام بما يلي:
ُ
 زيارة املواقع التي تخرق القانون السويدي أو التي تعتبر مهينة لآلخرين ،أو إنشاؤها أو امتالكها أو تنزيلها،
على سبيل املثال :املواقع اإلباحية أو التي لها صلة باإلرهاب.
 تنزيل أو نشر مواد محمية بقانون حماية حقوق امللكية األدبية والفنية ،على سبيل املثال :الصور املأخوذة
من الباحث عن الصور في غوغل بدون التأكد من الشخص املالك لحقوق الصورة.
 تسليم بيانات الدخول إلى شخص آخر.
اإلجراءات


يتم إغالق املستخدم عند خرق هذه القواعد ،ويتم التبليغ عن اإلغالق وعن أسبابه إلى املسؤول عن تقنية
املعلومات في املدارس وإلى مدير املدرسة.



بعد ذلك يتم تبليغ التلميذ وأولياء أمره باإلغالق وأسبابه.

املادة  :4األعطال أو الفقدان أو السرقة
يستعير التلميذ الجهاز من بلدية كومال .وهذا يعني أن التلميذ هو املسؤول عن التعامل معه وأخذ الحيطة .وفي حال
حصول عطل بوظائف الجهاز ،فإن البلدية هي التي تتعامل مع التبليغ عن العطل ومع التصليح .وفي حال حدوث
سرقة أثناء الدوام املدرس ي تقوم املدرسة بتبليغ الشرطة .وفي حال حدوث سرقة في األوقات األخرى يقوم أولياء األمور
بتبليغ الشرطة.
يجب تبليغ املدرسةعلى الفور في حال فقدان الجهاز أو سرقته ،لكي يتم حجب الجهاز.
في حال نشوء عطل بسبب اإلهمال ،فقد يكون التلميذ أو أولياء أمره ُملزمين بدفع تعويض وفق أنظمة قانون
التعويض عن األضرار.
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املادة  :5حق التملك

بلدية كومال هي التي تملك الحاسوب/لوح ّ
تصفح اإلنترنت .وال يحق للتلميذ أو ولي األمر أن يعير الجهاز أو يؤجره أو
يبيعه أو يرهنه أو يتنازل عنه بطريقة أخرى أو أن يتصرف بالجهاز على نحو يتعارض مع حق ملكيته من ِق َبل بلدية
كومال.

املادة  :6التنازل عن العقد

ً
ال يحق للتلميذ /ولي األمر أن ّ
يحول أو أن يرهن حقوقه و/أو التزاماته وفقا لهذا العقد.

املادة  :7انتهاء العقد

ً
ينتهي هذا العقد تلقائيا:


عندما ينتهي التلميذ من املدرسة في بلدية كومال ،أو



عند التوقيع على عقد جديد ،على سبيل املثال عند تسليم جهاز جديد.

يحق للمدرسة أن تنهي العقد في الحاالت التالية:
أ) في حال خرق التلميذ األنظمة الواردة في هذا العقد
ب) في حال أوقف التلميذ دراسته
ت) في حال طرد التلميذ من الدراسة
ث) تكرار اإلهمال
ج) في حال خرق التلميذ التوجهات والقواعد السارية
يحق لبلدية كومال فيما عدا ذلك أن تنهي العقد في حال عدم التزام التلميذ بالواجبات املذكورة في هذا العقد.
ً
يحق ألولياء األمور أن ينهوا هذا العقد بدون ذكر األسباب .ويجب أن يكون اإلنهاء خطيا وأن يتم تسليمه مع الجهاز
إلى املدرسة .وفي هذه الحالة يمكن للتلميذ أن يستمر باستخدام الجهاز في املدرسة ،ولكن ال يحق له أن يأخذه معه
إلى البيت.
عند انتهاء هذا العقد ،يتحمل التلميذ وولي أمره مسؤولية إعادة الجهاز .يجب أن يكون التسليم على نفقة أولياء
األمور .وعند إعادة الجهاز يجب أن يكون في نفس الحالة التي كان عليها عند استالمه ،فيما عدا االهتراء العادي أو
اإلصابة التي يغطيها الضمان .ويجب إعادة امللحقات ،إن ُوجدت ،مع الحافظة أو ما يعادلها سوية مع الجهاز بالتاريخ
الذي تنتهي فيه فترة االستعارة.

املادة  :8الخدمة وغيرذلك

ً
عند اللزوم ،يحق للمدرسة أن ُيتاح لها فورا استالم الجهاز بهدف تحديث برامجه أو خدمته أو مراقبته أو صيانته.
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املادة  :9التوقيع

ّ
يحرر هذا العقد على نسختين ،تأخذ املدرسة إحداها ويأخذ التلميذ وولي األمر األخرى .أؤكد من خالل توقيعي بأنني
فهمت شروط العقد ووافقت عليها وأتعهد بااللتزام بها.

أنا/نحن قرأنا العقد بأكمله وناقشناه مع التلميذ ،ونحن نوافق عليه .ونحن مدركون بالتعهدات التي التزمنا بها وفق
العقد.
ولي األمر1

التوقيع
االسم بوضوح
الرقم الشخص ي
عنوان املنزل
رقم الهاتف
البريد اإللكتروني
املكان والتاريخ
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البريد اإللكتروني
املكان والتاريخ

