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“Putting Children & Families First to Ensure High Academic Achievement for All” 

 "وضع األطفال والعائالت في المقام األول لضمان التحصيل األكاديمي العالي للجميع"
 

 

 ~ األعزاء طالب مدارس بافالو العامة  أولياء أموراعزائي 

 

الفرص التي ستؤدي إلى اإلنجاز والنجاح مسارات  المنطقة: ستضمن مة على ما يليالتعليمية لمدارس بافالو العا االتفاقيةتنص 

 .مقابل العمل الجاد وااللتزام والتعاون بين طالبنا وأولياء األمور

 

. هذه األجهزة مفيدة ، ولكن يجب أن لكترونيةاإل آالف األجهزة المنطقة التعليمية، وزعت 19-كوفيد منذ إغالق المنطقة بسبب

، هناك المزيد  2021 (فبرايرشباط ) 1لين عنها. يجب أن يعتني الطالب بأجهزتهم. مع إعادة االفتتاح في يكون الطالب مسؤو

 .من التوقعات التي يجب االنتباه إليها

 

األجهزة والشواحن من وإلى المدرسة كل يوم  جلبيجب 

 .إلى المدرسةالطالب  يذهب فيه

 

مدرسية الحقيبة الظهر أو اليجب نقل األجهزة في حقيبة 

 جهازلحماية ال

 

يجب عدم مشاركة األجهزة مع الطالب اآلخرين ، بسبب 

 19-الخاصة بكوفيد ماناألبروتوكوالت 

 

 كل ليلة بالكامليجب شحن األجهزة 

 

Arabic



 

“Putting Children & Families First to Ensure High Academic Achievement for All” 

 "وضع األطفال والعائالت في المقام األول لضمان التحصيل األكاديمي العالي للجميع"
 

يجب استخدام األجهزة بطريقة مسؤولة وأخالقية ال تسبب 

 .س والتعلماضطرابًا في بيئة التدري

 

في حالة ضياع جهاز كمبيوتر أو سرقته ، يجب تقديم تقرير 

الشرررطة على الفورس سررتقوم المنطقة بفيقاغ تشررجيل الجهاز 

 عند تقديم التقرير

 

يجب إحضررررررار نسررررررخة من التقرير إلى المو فين في مركز 

 : االبتكار والتكنولوجيا والتدريب في

1515 South Park Avenue 

:اإللكتروني إلى أو إرسالها بالبريد  

 bpsinventory@buffaloschools.org 

 .مع تفاصيل حول الطالب )االسم ، المدرسة ، الصف(

  

 .لن يتم إصدار أي جهاز بديل بدون تقرير من الشرطة

 

 شاحنالطاقة مجانًا إال إذا تم إرجاع  شواحنلن يتم استبدال 

 .الطاقة القديم في وقت االستبدال

 

مو فين في الالى  حطمةمو الاألجهزة التالفة  جلبيجب 

مركز االبتكار والتكنولوجيا والتدريب إلصالحها أو 

 .استبدالها

 
 

 
1515 South Park Avenue 

Buffalo, NY 14220 

الى الجمعةاألثنين   

مساءأً  4 –صباحاً  10  

7100-816-716  

 

 South Park Avenue, Buffalo, NY 14220 1515:فيللتذكير ، يجب معالجة جميع المشكالت المتعلقة بتكنولوجيا الطالب 

مساًء ، من االثنين إلى الجمعة. يمكن ألولياء األمور / الطالب أيًضا االتصال بمكتب مساعدة  4 -صباًحا  10بين الساعة 

 .للمساعدة التقنية 1اضجط على الخيار ,  (716) 816-7100 :تكنولوجيا المعلومات على


