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Student Device Check-Out Form
School:
Student Information 2018-2019 School Year
Student Name

Grade

Student Number

Birthdate

ਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ I
ਲੈ ਪਟਾਪ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੇਰ�ਟਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪੜ� ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੀਵਾਰ੍ਡ ਤੇ ਸਾਈਨ
ਮ� (ਨਾਮ) _____________________ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ�
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਮ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੁਲ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੀ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ I
ਮ� ਉਿਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ/ ਕਰ�ਗੀ I

ਮ� ਿਕੱ ਸੇ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ I

ਮ� ਟੈਚਨ�ਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਅਨੁਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਿਕੱ ਸੇ ਵੱ ਡੇ ਨੂੰ ਦੱ ਸ�ਗਾ/ਦੱ ਸ�ਗੀ I
ਮ� ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਫਲਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ I

ਮ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਟੈਚਨ�ਲੋ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ/ਕਰ�ਗੀ ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦਾ ਖ਼ਯਾਲ ਰੱ ਖ�ਗਾ/ਰੱ ਖ�ਗੀ I
ਮ� ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਿਟੱ ਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ�ਝਾ ਕਰ�ਗਾ/ਕਰ�ਗੀ

ਮ� ਿਸਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਹੀ ਖੋਲ�ਗਾ/ ਖੋਲ�ਗੀ. ਮ� ਿਕੱ ਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਫੋਲਡਰ ਿਬਨਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ton ਨਹ� ਖੋਲ�ਗਾ/ਖੋਲ�ਗੀ I
ਮ� ਿਕੱ ਸੇ ਬਾਰੇ ਯ� ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕਰ�ਗਾ /ਕਰ�ਗੀ I
ਮ� ਸਾਰੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰ�ਗਾ / ਕਰ�ਗੀ I

Federal Law ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕ਼ਾਨੂਨ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Bellingham Public Schools ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਿਵਿਧਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ

ਰੱ ਿਖਆ ਕਾਰਗਾ. ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਨ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੈਚਨ�ਲੋ ਜੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ ਮ� ਸਮਾਜਦਾ ਹ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੁਲ ਦੀ ਆਗਯਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ
ਤੇ ਟੈਚਨ�ਲਜੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I

Student Name:

Student's Signature

Date:

ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
•

ਸਮਝਦੇ ਹ� ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੈਚਨ�ਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸਰੋਤ ਬੱ ਿਚਆਂ (Electronic Resource Acceptable) ਿਵਧੀ ੨੦੦੨ (Procedure 2002) ਇਹ ਸਮਝ�ਦਾ ਹੈ ਕੇ ਹੈ ਕੇ
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਸਰਫ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ I

•
•
•
•
•

ਅੱ ਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ I

ਅੱ ਸ� ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਣਗਿਹਲੀ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਲਵੇਗੀ I

ਅੱ ਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਕੇ ਿਵਧੀਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਵਾਿਪਸ ਕਰਨ� ਪੈਣਗੇ I
ਅੱ ਸ� ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਰ ਯ� ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ� ਖਰਚਾ ਲਾਏ ਜਾਵੇਗਾ I
ਅੱ ਸ� ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲ� ਦੇ ਹ� I

Parent/Guardian Name
Parent/Guardian Name
Bellingham Public Schools

Parent/Guardian's Signature
Parent/Guardian's Signature

Date:
Date:
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