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 إلى التلميذ

 

م، مثل الكمبيوتر املحمول أو لو 
ُّ
 في إحدى املدارس في بلدية شوفِده، ُيتاح لك أثناء دراستك استعارة أداة رقمية للتعل

ً
ح تصّفح بوصفك تلميذا

عتبر هذه
ُ
مك من أجل تحقيق األهداف في املدرسة. وبإمكانك  اإلنترنت أو ما شابه. وت

ّ
األداة إحدى الوسائل التعليمية ووسيلة لتطويرك وتعل

 استعارة األداة الرقمية وأن تصطحبها معك إلى البيت.

 

َقة معها. وتتم إعارة هذه األداة إليك كتلميذ، 
َ
ْرف

ُ
ولذلك ال يحق لك أن تعيرها أنت املسؤول على املحافظة على أداتك الرقمية في حافظتها امل

.
ً
 لآلخرين. ومن املهم أثناء فترة االستعارة أن تحرص على األداة وأن تحميها من السرقة مثال

 يجب عليك إعادة األداة إلى املدرسة عند انتهاء فترة االستعارة.

 

 

 إلى ولي األمر

 

 على الشروط  تعرض املدرسة على طفلك استخدام أداة رقمية ملساعدته في الدراسة. ومن
ً
املهم بالنسبة لك كولي أمر أن تطلع أنت وطفلك معا

(. يجب عليك إعادة األداة إلى املدرسة عند انتهاء فترة SBU812-Dاستعارة أداة رقمية،  تسري علىالسارية على االستعارة )شروط عامة 

 فسوف يقع عليك واجب التعويض بوصفك ولي أمر الطفل.االستعارة. وفي حال عدم إعادة األداة إلى املدرسة بعد املطالبات املتكررة، 

 

وفق املرفق الستعارة أداة رقمية الشروط العامة أنك استلمت املعلومات املبينة في من خالل توقيعك في الصفحة التالية فإنك توافق على 

 (.SBU812-Dاستعارة أداة رقمية،  تسري على)شروط عامة )
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 أداة رقميةاستعارة                  
 

 

 

 

 رقم الحماية من السرقة/الرقم املتسلسل
 ( كمبيوترDator      )      لوح تصّفحSurfplatta)) 

 

 من الصف السابع وما بعده(
ً
 التلميذ/املستعير )يتم التوقيع عليها اعتبارا

 لقد وصلت املعلومات إلى علمي.

 الصف املنطقة والتاريخ

 (:أرقام 10الرقم الشخص ي ) املقطعة:اسم التلميذ، بالحروف 

 توقيع التلميذ

 

 أولياء األمر

 .SBU812-Dاستعارة أداة رقمية،  تسري على التي عامةال الشروطتعرف كالهما على املعلومات وعلى ي في حال وجود وليي أمر اثنين، فيجب أن 

 

 املعلومات سويا مع التلميذ.أنا/نحن قرأنا 

 ، بالحروف املقطعة:2اسم ولي األمر  بالحروف املقطعة:، 1اسم ولي األمر 

 (:أرقام 10) 2الرقم الشخص ي لولي األمر  (:أرقام 10) 1الرقم الشخص ي لولي األمر 

 :2توقيع ولي األمر  :1توقيع ولي األمر 

 

 أنا أشهد بأنني ولي األمر الوحيد 

 

 إيصال إعادة التسليم

  التاريخ:

 املسؤول:توقيع  توقيع التلميذ:

 

 توجد االستمارة أيضا على موقع اإلنترنت الخاص ببلدية شوفده على الرابط:

 
 

 بيانات االتصال

 

 بلدية شوفِده

 0500 – 49 80 00 مركز االتصال:

 skovdekommun@skovde.se البريد اإللكتروني:

 

www.skovde.se 

https://www.skovde.se/barn--utbildning/digitala-verktyg/


2019-08-01 (bl_gen) 

Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskydds-
förordningen (Artikel 13 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

mailto:dataskyddsombud@skovde.se
http://www.skovde.se/personuppgifter



