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Chương trình Thiệt hại/Mất mát Chromebook của Trường Trung Học
Năm học 2018-2019
Việc tham gia Chương trình Thiệt hại/Mất mát Chromebook là TÌNH NGUYỆN. Vui lòng đọc toàn bộ tài liệu này (gồm cả mặt
sau). Phải có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ cho mỗi học sinh.
Bắt buộc một mẫu cho mỗi học sinh.

Số thẻ học sinh

Tên của học sinh:

Cấp lớp:

BARCODE

Chương trình Tự nguyện Mang Về Nhà Mùa hè (Phải ghi danh trước ngày 14 tháng 6, 2018)
Học sinh của tôi sẽ mang Chromebook do học khu
cấp về nhà trong mùa hè, và theo kiến thức của tôi,
học sinh của tôi sẽ trở lại trường họ hiện đang theo
học trong năm học

-HAY-

Chữ ký của cha mẹ/người giám hộ:

CÓ

Tôi muốn tham gia Chương trình Thiệt hại/Mất mát
Chromebook. Tôi đồng ý với các điều khoản tham gia bao
gồm trách nhiệm của tôi về Thiệt hại hoặc Mất mát không
được bảo hiểm bởi chương trình. Chương trình không bảo
hiểm cho sự cố ý dùng sai, lạm dụng hoặc bỏ bê.

Học sinh của tôi sẽ KHÔNG mang
Chromebook do học khu cấp cho họ về nhà
trong mùa hè.

Tên in

Ngày

KHÔNG

Tôi từ chối tham gia Chương trình Thiệt hại/Mất mát
Chromebook. Tôi hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm cho
100% bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đối với thiết bị
cho vay.

Tổng chi phí thay thế cho thiết bị là $ 305,00.
Lựa chọn Chi trả:
Khoản chi trả bình thường để đăng ký Chương trình Thiệt Chi phí thành phần như sau:
hại/Mất mát Chromebook là $25 mỗi năm. Số tiền này
$ 305,00
được giảm cho học sinh có bữa trưa miễn phí/giảm giá. Vui
● Chromebook
● Màn hình
$ 70,00-175,00*
lòng chọn số tiền chi trả của bạn bên dưới. (Ký check cho
● Bàn phím/Bàn di chuột
$ 125,00
Edmonds School District.)
● Dây điện
$ 25,00
● Bản lề
$ 45,00
 Chi trả bình thường $25 mỗi năm. Không hoàn lại
● Bao bọc có Logo của ESD $ 25,00
tiền.


Học sinh của tôi hiện đang hội đủ điều kiện
nhận trợ cấp ăn trưa miễn phí/giảm giá - $
10,00 mỗi năm. Không hoàn lại tiền.

Nếu có bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát cho các thành phần
trên, lệ phí sẽ được tính vào tài khoản tiền phạt vĩnh viễn
của học sinh.

Học Sinh Mới Ghi Danh trong Học kỳ 2:
 Chi trả bình thường $15,00 cho phần còn lại
của năm học. Không hoàn lại tiền.
 Học sinh của tôi hiện đang hội đủ điều kiện nhận
trợ cấp ăn trưa miễn phí/giảm giá - $5,00 cho phần
còn lại của năm học. Không hoàn lại tiền.
Chữ ký của cha mẹ/người giám hộ:

Chữ ký của cha mẹ/người giám hộ:

Tên in:

Tên in:

Ngày:

Ngày:

*Giá thay đổi tùy theo kiểu máy Chromebook được phân phát.
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Học Khu Edmonds
Chương trình Thiệt hại/Mất mát Chromebook của Trường Cấp 3 và
Chương trình Tự nguyện Mang Về Nhà Mùa hè
Năm học 2018-2019
Chương trình giáo dục tại trường học của bạn bao gồm một Chromebook sẽ được cấp cho học sinh của bạn
để sử dụng tại trường học và nhà riêng. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể cung cấp những công cụ mạnh mẽ
này cho học sinh của chúng ta. Chúng tôi cũng hiểu rằng cả học sinh và phụ huynh đều quan tâm đến việc
giữ các công cụ này an toàn và hoạt động tốt.
Giống như sách giáo khoa, đồng phục đội và tài sản khác của trường được cấp cho học sinh của bạn, có một
trách nhiệm chăm sóc thích hợp các nguồn tài nguyên giá trị này. Chromebook cũng không khác gì, nhưng nó
đại diện cho một sự gia tăng chi phí cho học khu và trách nhiệm đối với học sinh và phụ huynh. Chúng tôi biết
rằng mất mát và tai nạn sẽ xảy ra. Các chính sách, quy định và kinh nghiệm của học khu đòi hỏi phải có
khoản tiền phạt để trang trải chi phí sửa chữa hoặc thay thế tài sản của học khu. Với các thiết bị tính toán,
như Chromebook, chi phí mất mát hoặc thiệt hại có thể là đáng kể.
Học khu đã khai triển Chương trình Hư Hại/Mất mát Chromebook như là một cách để gia đình giảm nguy
cơ tài chính nếu Chromebook vô tình bị hư hỏng, đánh cắp, phá hoại hoặc mất mát. Tham gia vào các
chương trình này là hoàn toàn tự nguyện.
TRỢ GIÚP HỌC SINH MÙA HÈ: Hỗ trợ kỹ thuật Chromebook dành cho học sinh sẽ được cung cấp từ Thứ
Hai – Thứ Sáu (trừ ngày lễ) từ 9 giờ sáng – 3 giờ chiều tại địa điểm sau: Học Khu Edmonds, Phòng Công
Nghệ, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036. Gọi số sau đây để được hỗ trợ qua điện thoại và/hay lên lịch
hẹn gặp tại Văn Phòng Học khu (District Office) (425) 431-1211.
HOÀN TRẢ CHROMEBOOK MÙA HÈ: Nếu do tình huống không lường trước, bạn cần phải trả lại
Chromebook của học sinh, vui lòng hoàn lại nó cho văn phòng hỗ trợ kỹ thuật của Chromebook cho học sinh
tại địa điểm sau: Học khu Edmonds, Phòng Công nghệ, 20420 68th Ave W, Lynnwood, WA 98036. Nếu học
sinh của bạn rời khỏi học khu và không trả lại Chromebook, nó sẽ được báo cáo là đã bị đánh cắp (Xem
TRỘM CẮP dưới đây.)
BẢO HIỂM VÀ QUYỀN LỢI: Chương trình này bao gồm Chromebook cho học sinh mượn đối với tất cả các
sự vô tình bị thiệt hại, trộm cắp, phá hoại hoặc mất mát trong năm học. Chương trình này KHÔNG bao gồm
việc cố ý sử dụng sai, lạm dụng hoặc bỏ bê. Nếu học sinh không chăm sóc thích hợp và/hoặc có các biện
pháp phòng ngừa thích hợp, như được mô tả trong sổ tay học sinh, và hành vi này dẫn đến thiệt hại hoặc mất
mát thiết bị, thì chi phí sửa chữa hoặc thay thế sẽ là trách nhiệm của học sinh/cha mẹ.
Nếu Chromebook vô tình bị hư hỏng, đánh cắp, phá hoại hoặc mất mát nó sẽ được sửa chữa theo
phân hạng khấu trừ sau đây:
Khấu trừ:
Sự cố thứ 1: $0
Sự cố thứ 2: $25 ($10 Miễn phí/Giảm giá)
Sự cố thứ 3: Toàn bộ chi phí sửa chữa hoặc thay thế
TRỘM CẮP – Nếu Chromebook bị trộm cắp, Học Khu Edmonds sẽ yêu cầu bạn gửi bản báo cáo của cảnh
sát. Báo cáo gian lận về mất cắp sẽ được chuyển cho cảnh sát để điều tra. Học sinh nào làm báo cáo láo
cũng sẽ bị xử lý kỷ luật.

Nếu bạn chọn không ghi danh vào Chương trình Thiệt hại/Mất mát Chromebook, bạn sẽ phải chịu
trách nhiệm về toàn bộ chi phí sửa chữa do hư hỏng hoặc thay thế Chromebook.

