KẾ HOẠCH BẢO VỆ CHROMEBOOK CỦA HỌC KHU RENTON
Kế hoạch bảo vệ Chromebook (CPP) là kế hoạch tùy chọn (nhựng được đề nghị cao) nhằm cung cấp giải
pháp chi phí thấp cho các gia đình giảm nhẹ gánh nặng tài chánh nếu tai nạn hay trộm cắp xãy ra. Mẫu đơn
dưới đây phải được hoàn tất để hoặc mua CPP hay chọn không tham gia kế hoạch.
Nếu cha mẹ/ giám hộ không tham gia CPP,họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các chi phí liên quan đến
hư hao hay trộm cắp. The CPP là phí không hoàn trả .

Trọn giá
Ăn trưa giá rẻ

Giá trả cho kế hoạch bảo vệ Chromebook
Trọn năm (Tháng 9-6 )
$25
$15

Ăn trưa miễn phí

Nữa năm (Tháng 1-6)
$15
$7.50

$10

$5

KHÔNG CÓ kế hoạch bảo vệ Chromebook : Ví dụ cho Giá trả để đổi cái khác
Chromebook
$350
Keyboard

$109

Screen

$55

Touch Pad

$109

VỚI Kế hoạch bảo vệ Chromebook
Vô tình hư hỏng

Nếu bị trộm*

st

Sự cố 1

$0

$35 Trả trước

Sự cố 2nd

$0

$50 Trả trước

Sự cố 3rd

Trọn giá thay đổi mới

Trọn giá thay đổi mới

* Cần báo cảnh sát trong vòng 24 tiếng. Đòi hỏi một bản sao báo cáo cảnh sát để báo bị trộm Chromebook.

 Tổng cộng hai sự cố,trong bất cứ kết hợp nào (hư hỏng/bị trộm), được trả tiền mỗi năm.
 Nếu Chromebook bị lạc mất hay trộm mất mà sau đó tìm lại được và còn hoạt động tốt,tiền phạt
được trả lại.

 Tất cả thiết bị do Học khu làm chủ phải được trả lại (bao gồm Chromebook, charger, và túi đựng).
Nếu học sinh rời học khu mà không trả Chromebook lại, họ sẽ bị phạt trả trọn tiền thay máy mới,
và sẽ áp dụng luật tiêu chuẩn hạn chế các thành tích và học bạ. Thi hành pháp luật có thể can
thiệp cho mục đích tìm lại tài sản học khu.
 Nếu các gia đình chọn không ghi danh vào CPP, họ sẽ chịu trách nhiệm về tài chánh cho toàn bộ
chi phí sửa chữa hoặc thay thế Chromebook.
 Nếu các vấn đề kỹ thuật xảy ra với thiết bị, trường sẽ cung cấp laptop cho vay trong khi Dịch vụ Kỹ
thuật của Học Khu Renton sửa chữa thiết bị. Không mang thiết bị do RSD sở hữu cho dịch vụ máy
tính bên ngoài sửa chữa.

 Bộ nạp điện không được trả tiền trong kế hoạch này.
 Hư hỏng bên trong không được trả tiền trong kế hoạch này.

KẾ HOẠCH BẢO VỆ CHROMEBOOK CỦA HỌC KHU RENTON
•
•

Phụ huynh/Nguời Giám hộ phải hoàn tất mẫu này cho mỗi học sinh nhận được Chromebook
Nộp tiền thanh toán bằng điện tử tại https://wa-renton.intouchreceipting.com/ hoặc nộp cho trường của
con quý vị.

Tên học sinh:
ID học sinh:
Lớp:
☐Tôi đã đọc và hiểu nội quy và trách nhiệm về tài chánh của Kế họach Bảo vệ Chromebook của Học Khu
Renton (CPP). Tôi đồng ý tất cả các điều khoản của chuơng trình và tự nguyện ghi danh cho con tôi cho niên
học hiện tại. Ngoài ra, tôi đã chọn số tiền thanh toán bên dưới và tôi sẽ đính kèm tiền trả qua cách điện tử
hoặc đính kèm tiền trả vào mẫu này.
☐Tôi từ chối tham gia vào CPP của Học Khu Renton. Nếu trang thiệt bị bị hư hỏng, mất, hoặc đánh cắp trong
lúc ký giao cho con chúng tôi, tiền phạt sẽ đưa vào tài khoản của con tôi cho việc thay thế hoặc sửa chữa
thiết bị.
Tên chữ in của phụ huynh/ Giám hộ:

Chữ ký của Phụ huynh/Giám hộ:

Ngày:

Hãy chọn trả tiền để ghi danh vào CPP và đính kèm biên nhận trả hoặc biên nhận trả trực tuyến

Trọn giá

Trọn năm (Tháng 9-6 )
 $25

Nữa năm (Tháng 1-6)
 $15

Ăn trưa giá rẻ

 $15

 $7.50

Ăn trưa miễn phí

 $10

 $5

☐ $0 vì gia đình chúng tôi có 3 học sinh hoặc hơn và chúng tôi đã đóng tiền cho hai học sinh để ghi
danh CPP. Hai học sinh đã ghi danh CPP là:
Tên học sinh:
Trường:

Tên học sinh:
Trường:

* Bằng cách đánh dấu vào ô này quý vị đang xác nhận là con quý vị đủ điều kiện được miễn phí hoặc giảm
tiền bữa ăn trưa, mà có thể được xác minh bởi Dịch vụ Kỹ thuật.

