Klein ISD Tablet PC Parent/Student Agreement Form 2018‐2019
Giấy Đồng Ý Thoả Thuận của Phụ Huynh/Học sinh về Máy Vi Tính Cầm Tay 2018‐2019
Tôi biết các điều khoản quy định trong cuốn cẩm nang máy vi tính cầm tay “Tablet PC” của khu học chánh Klein. Tôi hiểu
và sẽ tuân thủ theo những điều lệ nêu ra. Phụ huynh, xin đọc và ký tên tắt “initial” vào những phần sau:
_______

Tôi hiểu con em tôi phải báo cáo khi Tablet PC hoặc các phụ kiện liên quan cần sửa chữa, thay mớ i (kể cả
số hồ sơ‐case number), trong vòng 5 ngày học kể từ khi có vấn đề xảy ra, nếu không tôi sẽ phải chịu trách
nhiệm cho bất cứ chi phí nào mà khu học chánh phải chi trả để sửa hoặc thay mớ i Tablet PC hoặc nhữ ng
phụ kiện liên quan.

_______

Tôi đã được nhận và hiểu rằng tôi đã đồng ý với những điều lệ quy định trong cuốn cẩm nang học sinh
niên khóa 2018‐2019 của khu học chánh Klein.

_______

Tôi hiểu nếu tôi không nộ p lại Tablet PC hoặc nhữ ng phụ kiện liên quan và o cuối năm họ c hoặc chuyển
trườ ng hoặc khi rút hồ sơ ra khỏi trườ ng của họ c khu Klein, hồ sơ trong khu họ c chánh sẽ bi ̣ giữ lại và tôi
có thể sẽ bi ̣ truy tố hı̀nh sự .

Xin ký tên tắt vào mộ t (1) trong những lựa chọn sau:
_______

Tôi mua bảo hiểm cho hư hại/ bi ̣ mât́ (ADPC) với lệ phí là $65.00 (có hiệu lự c bồi thườ ng Tablet PC cho
mât́ /hư hại vì tai nạn tối đa là 3 lần mỗi năm họ c. Không bồi thườ ng cho đánh mât́ /là m hư hại vì sơ suất
hoặc cố tình cho nhữ ng phụ kiện như dây sạc điện “charger”, cụ c đổi điện, cụ c pin và túi đựng máy,

_______

Tôi chọn không mua bảo hiểm hư hại/mât́ vì tai nạn và sẽ hoà n toà n chịu trách nhiệm cho những chi phí
liên quan đến việc sửa chữa và/hoặc thay Tablet PC mới hoặc những phụ kiện liên quan. Bởi vì tôi chọn
không mua bảo hiểm cho sữ a chữ a hoặc bi ̣ mât́ , tôi sẽ đóng $350.00 tiền thế chân cho khu học chánh
Klein. Số tiền $350.00 thế chân cho máy Tablet PC sẽ được hoàn trả lại vào cuối năm học (hoặc khi học
sinh rút tên nghỉ luôn) sau khi máy Tablet PC hoặ c nhữ ng phụ kiệ n liên quan được trả lại cho khu học
chánh Klein trong tình trạng tương đối chấp nhậ n đượ c. (xin chú ý là số tiền hoà n lạ i có thể nhậ n đượ c
khoả ng 15 ngà y sau khi họ c chánh Klein nhậ n đượ c biên lai chứ ng nhậ n đã nộ p lạ i máy Tablet PC và
nhữ ng phụ kiệ n liên quan). Số tiền thế chân $350.00 sẽ được khấu trừ vô những chi phí sửa Tablet PC
́ nhận đượ c. Nếu trong trường
hoặc nhữ ng phụ kiện liên quan nếu trả lại trong tı̀nh trạng không châp
hợp chi phí vượt quá số tiền thế chân $350 , tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tổng số tiền chi phí sửa hoặc
thay Tablet PC mớ i.
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Ngà y

_________
Lớ p

Số họ c sinh

Tên họ c sinh (xin ghi rõ )

Chữ ký họ c sinh

Tên phụ huynh/Giám hộ (xin ghi rõ )

Chữ ký phụ huynh/Giám hộ

