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Ủy quyền Tiêu điểm cho vay cho Sinh Viên 
TÊN SINH VIÊN:_____________________________________ ID SINH VIÊN /THÈ : _________________  
LỚP: ________               TRƯỜNG /SITE: _______________________________ 

TUSD đang cung cấp một thiết bị như một công cụ giáo dục.  Thiết bị là tài sản của TUSD.  Các thiết bị được cung cấp để hỗ 
trợ học sinh thực hiện công việc ở trường và duy trì liên lạc điện tử với giáo viên của họ. Việc sử dụng thiết bị của bất kỳ cá 
nhân nào khác ngoài sinh viên TUSD không được phép. 

Yêu cầu thiết bị để tham dự trực tiếp: Học sinh nên mang thiết bị này đến trường bất cứ khi nào họ có thể tham 
dự trực tiếp. 

Thẻ Tài sản /Số Sê-ri Thiết bị/Mô tả Điều kiện 

Xin Lưu ý: Một dây sạc được cung cấp với mỗi máy tính xách tay và phải được trả lại cùng với máy tính xách tay. Chúng 
tôi khuyên bạn nên luôn sử dụng máy tính xách tay đã cắm dây sạc vì pin có thể không sạc được. 
Tuyên bố miễn trừ: Laptop  là tài sản của TUSD. Tôi đồng ý rằng tôi sẽ báo cáo hành vi trộm cắp, mất  Laptop và thiệt hại 
cho Laptop  cho Bộ phận Dịch vụ Công nghệ ngay lập tức. Tôi hiểu rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Học khu 
Thống nhất Tucson cho bất kỳ sửa chữa hoặc thay thế cần thiết nào cho thiệt hại và / hoặc mất thiết bị do sơ suất hoặc lạm 
dụng. Tôi hiểu  điểm tinN laptop là một công cụ tạm thời,  và tôi sẽ mang nó trở lại khu học chánh khi được hỏi. 

Xin lưu ý rằng khả năng kiểm tra các mục từ các trung tâm truyền thông trường học và khả năng truy cập các cơ hội học tập 
cụ thể trong tương lai có thể bị dừng lại hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực nếu máy tính xách tay / thiết bị bạn đang kiểm tra bị 
mất hoặc bị hư hỏng.. 

Chính sách/quy định: Trong việc sử dụng thiết bị này và tất cả các thiết bị công nghệ thuộc Khu học chánh, tôi đồng ý ràng 
buộc và tuân thủ các Chính sách và quy định của Quận về việc sử dụng dịch vụ Thông tin điện tử trên trang web của học khu 
tại:  

• IJNDB sử dụng tài nguyên công nghệ trong hướng dẫn | Phiên bản In (in PDF)
• IJNDB-R1 Sử dụng tài nguyên công nghệ trong quy định hướng dẫn | Phiên bản In (in PDF)
• IJNDB-R2 Sử dụng tài nguyên công nghệ trong hướng dẫn - Sử dụng máy tính xách tay | Phiên bản In (in

PDF) 

Tôi đồng ý trả lại thiết bị này vào Thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2022*. Cha mẹ Ký nháy : _____ 

* Học sinh tham dự học hè 2022 có thể trả lại thiết bị sau khi hoàn thành  khóa học hè.

Chữ ký của tôi chỉ ra rằng tôi đồng ý với các điều khoản được liệt kê ở trên:

Tên cha mẹ ______________________  Chữ ký cha mẹ______________________   Ngày:____________        

Chữ ký học sinh:__________________________   

Hoàn thành khi nhận máy: 
Tôi xác nhận tài sản đã được trả lại trong tình trạng tốt với bất kỳ ngoại lệ nào được ghi nhận ở mặt sau 
của mẫu ủy quyền này. 

Tên cha mẹ ______________________  Chữ ký cha mẹ______________________   Ngày:____________        

Chữ ký học sinh:__________________________   

Chữ ký dịch vụ công nghệ: _______________________________  Ngày: _____________ 

http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/PolicyCodeIJNDB/tabid/78894/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB.pdf
http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/RegulationCodeIJNDB-R1/tabid/78895/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB-R1.pdf
http://govboard.tusd1.org/PoliciesandRegulations/RegulationCodeIJNDB-R2/tabid/78896/Default.aspx
http://govboard.tusd1.org/Portals/TUSD1/GovBoard/docs/sectI/IJNDB-R2.pdf
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