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 قرارداد استفاده برای لپ تاپ مدرسھ

 
 

 برای انجام کار مرتبط با تکالیف و موضوعات مدرسھ بھ
 

  نام:
 

  خیابان:
 

  مکان:
 

  شماره تلفن:
 

  از کالس:
 
 

  تا:  در مدت زمان از تاریخ:
 

بھ صورت امانت تحویل داده   یک دستگاه لپ تاپ بھ ارزش*
 شود. می

 
 
 
 

 تضمین سرپرستان قانونی
دھیم کھ ھیچ گونھ تبلت شخصی یا رایانھ شخصی  بدین وسیلھ اطمینان میما، سرپرستان قانونی، 

 برای انجام تکالیف مدرسھ در اختیار نداریم یا قادر بھ تامین آن نیستیم.
 

 ودیعھ
 برای  Acerو  Terraھای  ودیعھ در مورد لپ تاپ

 یورو 60ھفتھ بھ مبلغ  4مدت زمان امانت گرفتن حداکثر تا 
 یورو است. 100ت گرفتن بیشتر بھ مبلغ برای مدت زمان امان

 بدون ودیعھ در دسترس ھستند. Think Padلپ تاپ ھای 
 

و در صورت   ودیعھ برای این دستگاه امانت گرفتھ شده از مدرسھ بھ این مبلغ است:
شود.  بازگرداندن لپ تاپ بھ صورت صحیح و سالم پس از بازرسی مربوطھ بھ شما بازپرداخت می

شود یا باید توسط سرپرستان  در موارد ایجاد خسارت، ھزینھ تعمیرات از طریق ودیعھ جبران می
 قانونی بازپرداخت شود.

 
 تعمیر و نگھداری، خسارات، موارد کنترل

د در صورت درخواست بھ منظور تعمیر و نگھداری و کنترل توسط امانت گیرنده بھ ھا بای این دستگاه
 صورت کوتاه مدت بھ مدرسھ ارائھ شود.

 
باید بھ پشتیبانی خسارات وارد شده بھ دستگاه و ھمچنین عملکرد نادرست نرم افزار یا سخت افزار 

 اطالع داده شود. ) فوراit-support@sekpet.netفناوری اطالعات (
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Bultweg 23 
32469 Petershagen 
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 ساعات کار دبیرخانھ

 15.30 – 07.15دوشنبھ، چھارشنبھ، پنج شنبھ: 
 14.15 – 07.15         پنج شنبھ و جمعھ:     

 
12.10.2020 

 
 مدیر مدرسھ

 )H. Dühlmeierخانم ه. دولمایر (
 

 معاون مدیر مدرسھ
 )A. Südbeckآقای ا. زودبک (

 
 مدیر آموزش

 )C. Konradآقای ک. کنراد (
 

 7تا  5مدیر بخش 
 )E. Pohlخانم ا. پل (

 
 10تا  8مدیر بخش 

 )S. Grosinkiخانم س. گروزینسکی (
 

مسئول پاسخگویی در زمینھ ادغام 
)Inklusion( 

 )K. Loewخانم ک. لوئو (
  

 یورو، Terra 350* لپ تاپ 
 یورو Acer 200لپ تاپ 

Think Pad 100 یورو 



موارد نصب یا تغییرات نرم افزار مجاز نیست. در صورت لزوم باید با پشتیبانی فناوری اطالعات 
 مدرسھ صحبت کنید.

 
 خساراتی کھ بھ صورت رایگان قابل رفع نیستند، باید توسط فرد امانت گیرنده تقبل شوند.

 
 صورت خراب یا مفقود شدن باید بھای لپ تاپ بازپرداخت شود (بھ مندرجات باال مراجعھ کنید). در

 
شرایط امانت دھی ممکن است از جانب مسئوالن مدرسھ در ھر زمان تغییر کند. بھ امانت گیرندگان 

 شود. در مورد تغییرات اطالع رسانی می
 

 طرف قرارداد:
 

 دانش آموز:
 

  تاریخ:
 

   ام: این قرار داد را متوجھ شده من مندرجات
 امضای دانش آموز 

 
   معلم مسئول:

 امضای معلم 

  
 

 سرپرستان قانونی:
 

 پذیرم. ام و آن را می سرپرست قانونی: من مندرجات این قرارداد استفاده را متوجھ شده
 

  تاریخ:
 

  امضای سرپرست قانونی:
  

 
 نماینده مدرسھ:

 
 نقد تحویل گردید. یورو بھ صورت ودیعھ بھ مبلغ 

 
 تاییدیھ دریافت ودیعھ توسط نماینده مدرسھ.

 
  تاریخ:

 
  امضا:

  
 

  بازرسی توسط پشتیبانی فناوری اطالعات مدرسھ در این تاریخ انجام شد
 

   ، زیرا:خیر     ودیعھ قابل بازپرداخت است: بلھ
 

 ____________________ امضای پشتیبانی فناوری اطالعات مدرسھ:

  
 

     ودیعھ در این تاریخ پس گرفتھ شد:
 سرپرستان قانونی  


