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 ملك للمدرسة.*** نظًرا ألّن ھذه ھي المرة األولى التي یُحضر فیھا العدید من الطالب جھاًزا إلى منزلھم، فإنّنا نوّد فقط تذكیرك بأن ھذا الجھاز  
ونوصي   قت.ونحن نوصي بعدم استخدام جھاز آي باد إالّ ألنشطة التعلم عن بُعد ویجب أالّ یخالف استخدام الجھاز اإلطار المخّصص لھ في أي و 

ویجب إعادة الجھاز ومجموعة الشحن والكابل إلى  أیًضا بأنھ بمجرد اكتمال األنشطة، فیجب على الطالب إعادة الجھاز إلى حقیبة كتبھم على الفور.
و/ أو الشاحن، فقد یتم وكما ھو الحال مع الموارد األخرى المملوكة للمدرسة، إذا لم یتم إرجاع الجھاز  المدرسة في أول یوم نعود فیھ من العطلة.

   تحصیل رسوم تعویض.

 كیف یمكنك تنظیف منتجات أبل 

 توصیات وإرشادات لتنظیف جھاز آي باد: 

وللبدء، إلیك بعض  یتم تصنیع منتجات أبل من مجموعة متنوعة من المواد، ومن الممكن أن یلزم لكل مادة على متطلبات تنظیف خاصة بھا.
 منتجات: النصائح التي تنطبق على جمیع ال 

وتجنب استخدام األقمشة الكاشطة، أو المناشف، أو المناشف الورقیة، أو ما   ال تستخدم سوى قطعة قماش ناعمة وخالیة من النسالة. ●
   شابھ ذلك من المنتجات.

   تجنب المسح المفرط، الذي قد یتسبب في إحداث ضرر. ●
 افصل جمیع مصادر الطاقة الخارجیة واألجھزة والكابالت.  ●
 احرص على إبقاء السوائل بعیًدا عن المنتج، ما لم یُذكر خالف ذلك لمنتجات معینة. ●
 تجنب دخول الرطوبة في أي فتحات. ●
 تجنب استخدام بخاخات الھواء المضغوط أو المبیِّضات أو المواد الكاشطة. ●
 تجنب رّش المنّظفات على المنتج مباشرةً.  ●

   ھل ھناك مانع من استخدام مطّھر على منتج أبل؟

رة غیر مشبّعة، یمكنك مسح األسطح الصلبة غیر المسامیة لمنتج 70باستخدام ممسحة بھا كحول أیزوبروبیل بتركیز  ٪ أو ممسحة كلوركس مطّھِ
وتجنب دخول الرطوبة في أیة فتحة، وال تغمر منتج  ال تستخدم المبیِّضات. الخارجیة األخرى. أبل برفق، مثل الشاشة أو لوحة المفاتیح أو األسطح

 وتجنب االستخدام على األسطح القماشیة أو الجلدیة.  أبل في أيٍ من مواد التنظیف.

  



 كیفیة شحن جھاز آي باد: 

 ال تستخدم سوى شاحن معتمد من أبل لشحن الجھاز.  ●
   اشحن الجھاز في منطقة مفتوحة خالیة من السوائل. ●
 حینما یكون جھاز آي باد في المنزل، ال یمكن لنورثمونت تتبع/ مراقبة المحتوى الذي یشاھده الطالب نظًرا ألن الجھاز ال یكون على نظام ●

  ى الجھاز أثناء وجوده في المنزل.وتقع على عاتق الوالدین/ الوصي مسؤولیة مراقبة ما یفعلھ الطالب عل  واي فاي التابع لنا.
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