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صفحة 1

مدارس مترو
برنامج كمبيوتر محمول واحد لواحد
بيان مسؤولية الكمبيوتر

نظرًا ?ننا نقدر استخدام التكنولوجيا في التعليم ، توفر مدارس مترو نظاًما واحًدا
برنامج كمبيوتر محمول. سيتم تعيB ط@ب مترو إما باد أو أ
ماك بوك اير. تغطي رسوم الطالب السنوية تكلفة تشغيل الكمبيوتر
للسنة ، بما في ذلك ضمان الشركة اVصنعة ، وترقيات البرامج / ا?جهزة ، و
.الصيانة ال_زمة. [ يغطي الضرر أو الخسارة

من خ_ل قبول اتفاقية اVسؤولية ، فإنك توافق على تحمل اVسؤولية الكاملة ، بما في ذلك
اVسؤولية اVالية عن الجهاز واVلحقات والبرامج اVخصصة لك
?جهزة الكمبيوتر اVحمول. هذا ا[تفاق [ Metro to one-one-one كجزء من برنامج
السماح باستخدام / إقراض جهاز اVدرسة لmخرين. يبقى الجهاز خاصية
مدارس مترو وسيتم إعادتها في نهاية العام الدراسي. الفشل في القيام بذلك
.سينتج عنه فاتورة بمبلغ استبداله بالكامل

اتفاقية اHسؤولية

أوافق على تحمل اVسؤولية واVسؤولية عن أي أعمال غير [ئقة أو غير قانونية
بواسطة ط_بي باستخدام هذه اVعدات. تشمل هذه ا[ستخدامات غير ال_ئقة ، ولكنها ليست كذلك
تقتصر على انتهاكات ترخيص البرامج وقرصنة البرامج وغير ال_ئقة أو غير القانونية
ا?نشطة اVنفذة جزئيًا أو كليًا باستخدام البريد ا}لكتروني أو الدردشة عبر ا}نترنت أو اVنتديات عبر ا}نترنت أو
ا}نترنت. [ يتحمل مترو أي مسؤولية أو مسؤولية عن غير [ئق أو غير قانوني
استخدام هذا الكمبيوتر. أوافق كذلك على أن ط_بي ليس لديه الحق في الخصوصية في
.استخدام هذا الكمبيوتر ، وسوف أؤكد عودته الفورية عند الطلب
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أوافق على أنني مسؤول عن التكلفة الكاملة [ستبدال الجهاز ، أي من أجهزته
اVلحقات ، أو أي من برامجها في حالة الفقدان أو السرقة ، وأنا
، مسؤولة عن التكاليف اVرتبطة بإص_ح الضرر ، سواء من حادث
ا}همال ، أو أي سبب آخر بما في ذلك البلى غير اVعقول. إستبدال
* .دو[ر MacBook Air - 1000 دو[رًا بما في ذلك العلبة ، و iPad - 375 :التكاليف

م@حظة: قد يتم تغطية تكاليف اOستبدال تحت مالك اHنزل أو *
تأمB اHستأجر. تغطية تأمينية إضافية متاحة لـ
الشراء من بائع طرف ثالث في
https://my.worthavegroup.com/metroschool . علومات كماHيوفر مترو هذه ا
خدمة لك وليس كتأييد من الشركة لها
Bنتجات أو الخدمات. إذا اخترت شراء التأمHا
اOتفاق بينك وبB ورث أفينيو ؛ مترو O يمكن أن يكون بمثابة
.وسيط

الصفحة 2
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