Contrato de Empréstimo de Laptop das Escolas Publicas de Brockton
Os alunos que fizerem parte da Iniciativa de Empréstimo de Laptop das Escolas Públicas de Brockton (BPS)
recebem um laptop e um carregador. O laptop e o carregador são emprestados e continuam sendo propriedade
da BPS.
ALUNO: Eu li este Contrato de Empréstimo de Laptops das Escolas Públicas de Brockton. Compreendo e
cumprirei as Diretrizes de Tecnologia para Estudantes e Uso Aceitável Online. Entendo ainda que qualquer
violação das diretrizes descritas abaixo, ações disciplinares ou legais da escola serão tomadas.
PAIS/RESPONSÁVEIS: Como pai ou responsável do aluno, li este Contrato de Empréstimo de Laptop das Escolas Públicas de
Brockton. Entendo que o acesso ao laptop foi designado para fins educacionais. Reconheço que é impossível o Distrito
BPS restringir o acesso de todos os materiais controversos e não responsabilizarei o BPS pelos materiais adquiridos na
Internet. Além disso, aceito total responsabilidade pela supervisão do uso da minha criança quando não estiver em um
ambiente escolar. Autorizo a emissão de um dispositivo destinado à minha criança e certifico que as informações
contidas neste formulário estão corretas.
PARA AMBOS OS ALUNOS & PAIS/RESPONSÁVEIS: Danos/Reparos: Se um laptop estiver danificado além do reparo e precisar ser
substituído, o BPS avaliará as opções de substituição caso a caso. Um aluno pode ser responsabilizado por alguns ou todos os custos de
substituição e possíveis ações disciplinares.
Roubo / Vandalismo / Incêndio: Em casos de questões de roubo, vandalismo, incêndio e outros atos criminosos;
Os pais/responsáveis devem se dirigir ao Escritório do Superintendente. O Gabinete do Superintendente conectará a família a um oficial de
jovens que pode ajudar a fazer uma denúncia na polícia ou de um incêndio. Este relatório DEVE ser apresentado pelos pais/responsável para
que um laptop de substituição seja solicitado.
Compromisso do Aluno do Uso do Laptop do BPS:
1. Cuidarei do meu laptop protegendo-o de temperaturas extremas de calor e frio, mantendo alimentos e
bebidas afastados e transportando-o com segurança para e da escola.
2. Concordo com os termos e condições das Diretrizes para Tecnologia e Uso Aceitável Online do Aluno.
3. Eu serei o principal usuário do meu laptop e nunca o emprestarei a outras pessoas.
4. Nunca deixarei meu laptop sem vigilância em um local não seguro.
5. Se meu laptop não estiver funcionando corretamente, eu o levarei ao suporte técnico designado da escola.
Não tentarei reparar sózinho ou através de alguém que não seja do BPS.
6. Não colocarei decorações (como adesivos, marcadores etc.) no laptop do BPS.
7. Entendo que meu laptop está sujeito a inspeção a qualquer momento, sem aviso prévio.
8. Entendo que os danos ou perdas causados por negligência ou abuso serão analisados caso a caso. Assim
como na atribuição de livros didáticos, eu poderia ser responsabilizado parcial ou totalmente por danos /
perdas. Temos Seguro opcional que cobre danos e perdas.
Li e concordo com os termos e condições deste documento.
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