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شرايط مربوط به امانت دھی کمپيوتر 2015
به ھمه شاگردان ليسه يا ﻣکتب ﻣتوسطه کالمارسوندز جمناسيه فوربوند  Kalmarsunds Gymnasieförbundsاين اﻣکان داده
ﻣیشود که در طول سال تحصيلی کمپيوتری را به اﻣانت بگيرند .نيت و ھدف از اﻣانت دادن کمپيوتر آن است که تمام شاگردان به
وسايل ﻣدرن کمک آﻣوزشی در ﻣطالعات خود دسترسی داشته باشند.
مسئوليت ھای شاگرد و سرپرست
برای آنکه شاگرد بتواند کمپيوترخود را تحويل بگيرد بايد ھم شاگرد و ھم سرپرست او با اﻣضا کردن فرﻣه قرارداد ،شرايط ذکر
شده در اين توافقناﻣه را بپديرند )ضميمه  .(١سرپرست و شاگرد بايد اين توافقناﻣه را تاييد کنند .با اﻣضای اين توافقناﻣه سرپرست
تاييد ﻣيکند که شاگرد تعھدات اعمال شده توسط توافقناﻣه را ﻣيپذيرد .بر عالوه ،سرپرست ﻣتعھد است تا ھمراه با شاگرد پاسخگو
تمام تعھدات باشد که طبق اين توافقناﻣه شاگرد در برابر ليسه دارد .حتی بعد از اينکه شاگرد به سن بلوغ برسد ،سرپرست ﻣسئوليت
ﻣشترک را بر عھده دارد.
توجه!
اگر يک شاگرد پيشنھاد اﻣانت دادن يک کمپيوتر شخصی را رد کند ،ﻣکتب ﻣتعھد است که در طول ساعات درسی يک کمپيوتر به
شاگرد اﻣانت بدھد و کمپيوتر بايد ھر روز و بر اساس دستورالعمل ھای جداگانه بازگردانده شود .اين کمپيوتر شخصی نميباشد و
ﻣمکن است شاگرد اجازه نداشته باشد آن را از ﻣکتب به خانه يا ﻣحل ديگر ببرد.
طرفين قرارداد
اﻣانت دھنده Kalmarsunds Gymnasieförbund :ليسه کالمارسوندز
اﻣانت گيرنده :سرپرست شاگرد زير سن قانونی که اﻣضاء کننده قرارداد است و يا شاگرد باالی سن قانونی که در ﻣکتب
 Kalmarsunds Gymnasieförbundشاﻣل شده است.
تجھيزات
اين توافقناﻣه تجھيزات ذيل را تحت پوشش قرار ﻣيدھد؛ کمپيوتر با لين برق  /چارچر ﻣربوطه ،بيگ ﻣحافظتی )که از اين به بعد
تجھيزات خوانده ﻣیشود( .اگر شاگرد کمپيوتر را ھمراه با بکس اصلی برده باشد ،بايد آن را نگھداشته و وقتی کمپيوتر را باز
ﻣيگرداند ،آن را نيز بازگرداند .کمپيوتر بايد که در ھمان بکسی که در آن تحويل داده شده است ھمراه با لين برق و چارچر
ﻣربوطه که دريافت گرديده است ،پس داده شود.
مدت امانت
کمپيوتر در طول ﻣدتی که شاگرد در ليسه کالمارسوندس جمناسيه فوربوند ثبت نام کرده است به او اﻣانت داده ﻣيشود ،با اين حال،
شاگرد بايد تجھيزات را قبل از بسته شدن ﻣکتب در فرصتی کافی بازگرداند.
اگر تجھيزات در زﻣان ﻣشخص شده بازگردانده نشود ،يک بيل به شاگرد داده خواھد شد برابر با قيمت کمپيوتر در بازار در ھمان
زﻣانی که بايد تحويل داده ﻣيشد.
اگر ﻣدت اﻣانت پايان يابد يا اگر شاگرد زودتر از برناﻣه ترک تحصيل کند ،بايد بالفاصله و بدون درخواست قبلی تجھيزات را باز
گرداند .اين ﻣسئوليت برعھده شخص شاگرد ﻣيباشد بدون از درخواست رسمی قبلی از طرف ليسه .اگر اين اتفاق نيفتد ،ليسه برای
شاگرد يک بيل برابر با قيمت تجھيزات صادر خواھد کرد .ليسه حق دارد بالفاصله يا ھر زﻣان که الزم بداند ،توافقناﻣه را فسخ کند.
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شرط دقت و مراقبت از تجھيزات
وقتی شاگرد تجھيزات را دريافت ﻣيکند ،ﻣسئوليتی بر عھده خواھد گرفت تا تجھيزات آسيب نبينند ،خراب نشوند ،تخريب يا ﻣفقود
نشوند .بر عالوه شاگردان بايد در طول ﻣدت اﻣانت از تجھيزات به خوبی حفاظت کرده ،از آن فقط به شيوه تعيين شده استفاده کنند و
آن را در يک ﻣحل اﻣن و ﻣطابق با پرگراف ھای ذيل نگھداری نمايند.
از اين تجھيزات بايد با احتياط استفاده نمود و از جمله بايد که ﻣوارد زير ﻣورد توجه قرار گيرد:
سه  Vمھم:

بيگ )وسکا( ،ﻣايعات )وتسکا( ،ھوشياری و ﻣراقبت )واکساﻣھت(
 oبيگ:
ھنگام انتقال کمپيوتر در ساختمان و برای حمل آن بايد کمپيوتر را دربيگ /بکس کمپيوتر قرار داد .بنابراين ،نبايد
در راھروھا از آن استفاده کرد يا آن را بدون داشتن بيگ حمل نمود.
 oمايعات:
نزديکی کمپيوتر نبايد مايعات قرار بگيرند يا استفاده شوند تا از آسيب ﻣايعات به کمپيوتر جلوگيری شود.
 oدقت و ھوشياری :اين تجھيزات بايد بعنوان وسايل ﻣستعد سرقت در نظر گرفته شوند.
•

نبايد آن را بعنوان ﻣثال در طول شب در الماری شاگردان ﻣکتب بگذاريد.

•

اين تجھيزات را نبايد در داخل صنف ،يا ساير ﻣکان ھا در داخل يا خارج از ﻣکتب رھا کنيد؛ زيرا اگر تجھيزات در
ﻣکتب يا در يک ﻣکان عاﻣه رھا شود ،بيمه خسارت آسيب  /ﻣفقود شدن تجھيزات را تحت پوشش قرار نخواھد داد.

•

بيمه فقط در صورت خسارت ﻣفقود شدن  /سرقت تجھيزات را تحت پوشش قرار ﻣيدھد که اين اﻣر در ارتباط با سرقت
اتفاق افتاده باشد و نشانه ھای واضح ﻣبنی بر نفوذ افراد وجود داشته باشند از جمله کلکين شکسته يا قفل شکسته شده.

•

شاگرد ﻣسئول است تا به درستی از ﻣطالب که به گرفتن کاپی کمکی نياز دارند ،کاپی بگيرد .ليسه ھيچگونه ﻣسئوليت در
قبال از بين رفتن ﻣطالب در جريان ارائه خدﻣات ،سرويس ،ﻣسايل ﻣربوط به گارانتی و يا ديگر ﻣوارد ندارد .شاگرد
ﻣسئول است تا به درستی کاپی ھای کمکی از ﻣطالب حساس را که از بين رفتن آنھا ﻣشکالت را ايجاد ﻣيکند ،حفظ کند.

•

ھنگام بازگرداندن تجھيزات ،شاگرد ﻣسئول است که ﻣراقب باشد تجھيزات به خوبی کار کند و ھيچگونه نقص فيزيکی
نداشته باشد.

•

شاگرد در قبال ليسه مسئول است که مطمئن شود ھيچگونه استيکر که ھنگام تسليمی روی تجھيزات وجود نداشته است،
پس از بازگرداندن روی آن چسبانده نشده باشد .نبايد استيکر ھای ديگر يا عالمت ھای رنگه روی آن ديده شود.
کمپيوتر بايد در بکس که ھمراه آن است و با لين برق و ادپترھای که تسليم داده شده اند ،بازگردانده شود.

•

تجھيزات يک ابزار آﻣوزشی است که برای اﻣورات ﻣکتب در نظر گرفته شده است .از ھمين خاطر بايد کمپيوترھميشه
بھمراه شاگرد به ﻣکتب آورده شود و آﻣاده استفاده در صنف باشد.

خساره ناشی از بی احتياطی /خسارات عمدی
خساره ناشی از آسيب ھای که به دليل بی احتياطی به کمپيوتر وارد ﻣيشوند ،از شاگرد ﻣطالبه خواھد شد .در صورتيکه ليسه در
ﻣقابل خساره آسيب به تجھيزات از بيمه خساره دريافت نکند ،شاگرد بايد ﻣصرف آسيب ھا را به طور کاﻣل پرداخت کند .به
شاگردان توصيه ﻣيشود که احتمال استفاده از شرکت بيمه خود را بررسی کنند ،يک پاليسی بيمه که ﻣصارف شاگرد را در ھنگام
آسيب که در نتيجۀ بی توجھی شاگرد به تجھيزات وارد شده است ،تحت پوشش قرار ﻣيدھد.
بی دقتی ھنگام کار با ﻣايعات ﻣيتواند ،ﻣثالً ،ﻣنجر به آسيب ھای شود که ﻣصرف آن ﻣعادل ﻣصرف خريد يک کمپيوتر جديد است.
ديگر شرايط ﻣراقبت در شرايط و ضوابط ضميمه شده نشان داده شده اند ،که در ويب سايت  www.gyf.se/gyfelevdatorنيز
ﻣوجود ﻣيباشد.
توجه!آسيب عمدی به تجھيزات از جانب شاگرد ھرگز ﻣشمول بازپرداخت نخواھد شد.
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بيمه و ضمانت در زمان حوادث ،دزدی و سرقت
اگر در جريان ﻣدت اﻣانت تجھيزات آسيب ببينند يا گم شوند ،شاگردان بايد بالفاصله اين ﻣوضوع را به ليسه که شاگرد در آنجا
شاﻣل شده است ،راپور بدھند .اين تجھيزات تحت پوشش ضمانت و بيمه جاﻣع است که توسط ليسه ھای Kalmarsunds
 Gymnasieförbundsخريداری شده است .بيمه تعداد از ﻣشکالت و نواقص خاص ناشی از حوادث ،دزدی و سرقت را تحت
پوشش قرار ﻣيدھد .در صورت ﻣفقود شدن تجھيزات ،شاگرد بايد در اسرع وقت يک راپور پوليس را ترتيب کند و يک کاپی از آن
را به ليسه ارائه بدھد .ﻣبالغ قابل کسر تحت قراردادھای فوق ﻣعادل  1.000کرون سويدنی است .اگر ﻣسئله ﻣورد نظر تحت پوشش
بيمه نباشد ،بايد شاگرد ﻣبلغ قابل کسر را به ليسه بپردازد.
حق مالکيت
طبق اجاره ناﻣه يا از طريق خريد ،ليسه کالمارسوند جمناسيه فوربوند ﻣالکيت کاﻣل تجھيزات را در اختيار دارد .شاگرد حق
فروش ،گرو گذاشتن يا اﻣانت دادن تجھيزات را به ديگران ندارد.
اگر شرايط توافقنامه رعايت نشوند
طبق اين توافقناﻣه ،شاگرد ﻣيپذيرد و ﻣلزم است که از قوانين و ﻣقررات وضع شده در ﻣورد تجھيزات به اﻣانت گرفته شده ،پيروی
کند .اگر اين شرايط رعايت نشوند ،ليسه حق دارد بالفاصله توافقناﻣه را فسخ کند ،که بدين وسيله حق نگھداری کمپيوتر شاگرد از
شاگرد سلب ﻣيشود.
پايان توافقنامه
روزی که تجھيزات طبق درخواست به ليسه بازگردانده شود توافقناﻣه به پايان ﻣیرسد ..با اين حال ،ليسه حق دارد در عرض 3
ﻣاه بعد از تاريخ پايان توافقناﻣه از شاگرد بخواھد ﻣبلغ قابل کسر و/يا خساره آسيب ھای فوق را پرداخت کند.

دسترسی به کمپيوترھا ،شبکه اينترنيتی بيسيم )وای فای(و خدمات اينترنتی کالمارسوندز جمناسيه فوربوند
اينترنيت اﻣکان ارتباط و تبادل ﻣعلوﻣات با انسانھا و ﻣراکز علمی و ديگر دواير در سراسر جھان را برقرار ﻣیکند .شاگردان بايد
در اين قسم ارتباطات به يک شکل ﻣناسب رفتار نمايند.
اين بمعنای آن است که شاگرد بايد:



ﻣودبانه گفتگو نمايد.



به ديگر افراد با احترام رفتار کند

 از ﻣقررات و قوانين استفاده از کمپيوتر که از طرف ليسه تعيين گرديده و ھمچنين قوانين سويدن پيروی نمايد .ﻣخصوصا به
قوانين حقوق ﻣولفان و قوانين جزايی توجه نمايد.
اين بمعنای آن است که شاگرد نبايد:



بدون اجازه سعی کند به شبکه وصل شود



کوشش کند ھويت کاربری خودرا پنھان کند



کوشش کند در اھداف تعيين شده برای استفاده از شبکه ﻣزاحمت ايجاد نموده و يا آن را قطع کند



ﻣنابع در دسترس )ﻣانند کارﻣندان ،تجھيزات يا پروگرامھای کمپيوتر( را بدون دليل ﻣصرف کند



در زندگی خصوصی ديگران دخالت نمايد.



به ديگران توھين يا آنھا را تحقير نمايد.

توجه! قوانين سويدن بايد در ھمه موارد اجرا گردد .رفتار خالف قانون ﻣمکن است به شکايت نزد پوليس ﻣنجر شود .در صورت
تخلف ﻣکرر ،استفاده از کمپيوتر و خدﻣات شبکه اينترنتی قطع ﻣیگردد.
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دسترسی به حساب ايميل و مدارک ذخيره شده – ) Google Apps for Educationبرنامه ھای گوگل برای آموزش(
ليسه خدﻣات ايميل ،ذخيره سازی فايل و تقويم را تحت خدﻣات ﻣبتنی بر ويب به نام ) Google Apps for Educationبرناﻣه
ھای گوگل برای آﻣوزش( ارائه ﻣيدھد.
•

شاگرد با اﻣضای خود ﻣيپذيرد که داده ھای حساس را در  Google Appsذخيره نکند.
طبق قانون داده ھای شخصی ،داده ھای شخصی ﻣھم به داده ھای گفته ﻣيشود که ﻣنشا نژادی يا قوﻣی ،عقايد سياسی،
باورھای ﻣذھبی يا فلسفی ،عضويت در اتحاديه صنفی و داده ھای ﻣربوط به صحت و سالﻣت و زندگی جنسی افراد را
آشکار ﻣيکنند .داده ھا درباره صحت و سالﻣت ﻣيتوانند ،بطور ﻣثال ،بيماری ،حاﻣلگی و وقت ﻣالقات ھای صحی باشند.

•

به شاگردان توصيه ﻣيشود تا تمام ﻣدارک و ايميل خود را قبل از ترک ﻣکتب حذف کنند.

حق دسترسی به حساب  ksgyfدر جريان روز با پايان ﻣکتب به اتمام ﻣيرسد .حساب کاربری بسته شده و ﻣطالب در اسرع وقت
بعد از فارغ شدن طبقه بندی ﻣيشوند.
بورد  Kalmarsunds Gymnasieförbundبر داده ھا نظارت دارند و ﻣطابق با قانون داده ھای شخصی ،ﻣسئول پروسس داده
ھای شخصی ھستند .جھت کسب ﻣعلوﻣات بيشتر ،به ويب سايت  www.gyf.se/gyfelevdatorﻣراجعه نماييد
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