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Este acordo representa um resumo da Política/Normas de Uso Responsável da (WPS) Escolas Públicas de 

Westborough. Ao assinar este acordo os pais/tutores e alunos concordam em respeitar  a Política/Normas  

de Uso Responsável da WPS. 

 

Responsabilidades do estudante:  

 

 Eu li e concordo  da Política/Normas  de Uso Responsável da WPS. 

 Eu concordo que o meu uso da tecnologia da WPS será somente para fins educacionais.   

 Eu concordo que o uso da tecnologia da WPS é um privilégio.  

 Eu sou responsável para o cuidado adequado dos meus acessórios e iPad  emitido pela WPS. 

 Eu concordo em manter segura todas as contas e senhas que forem emitidas para mim.  

 Eu não vou compartilhar essas informações com outros estudantes. Isso inclui senhas de e-mail 

e/ou acesso à rede e outros sistemas escolares.  

 Eu concordo que eu nunca vou compartilhar informações pessoais através da Internet. Além disso, 

se me pedirem informações pessoais ou molestados de qualquer forma eu concordo em falar 

imediatamente com meus pais, professores e/ou membro da equipe da WPS sobre o assunto.  

 Eu Concordo que o e-mail (ou qualquer outro tipo de  comunicação no computador) devem ser 

usados somente para comunicação apropriada, legítima e responsável.  

 Eu Concordo que não irei instalar, baixar ou utilizar qualquer software que não esteja autorizado 

pela escola.  

 Eu não irei remover nenhum programa/aplicativos do iPad do WPS que foi emitido para mim. 

  Eu entendo que todos os arquivos armazenados no iPad do WPS que foi emitido mim, assim 

como a rede escolar, não serão privados. A equipe de funcionários da WPS podem inspecionar o 

iPads ou as contas da rede de informações a qualquer momento.  

 Eu não vou tentar concertar meus acessórios ou o iPad da WPS que foi emitidos para mim, nem 

vou tentar limpá-lo com outra coisa além de um pano macio.  

 Eu vou notificar meu professor/minha professora sobre qualquer problemas com os meus 

acessórios ou o iPad da WPS que foram emitidos para mim. 

  Eu vou tratar meus acessórios e o iPad da WPS que foram emitidos para mim com cuidado não 

deixando-os cair, deixando-os ao ar livre e/ou utilizando-os perto de com comida ou bebida.  

 Eu vou manter meus acessórios e o iPad da WPS em uma capa protetora. Vou carregar o meu iPad 

com as duas mãos.  

 Eu vou devolver meus acessórios e o iPad da WPS que foi emitido para mim até o último dia do 

ano escolar, ou sempre que solicitado pela administração do WPS. Quando eu for transferido para 

outra escola eu vou devolver os acessórios e o iPad da WPS que foram emitidos para mim de volta 

para as Escolas Públicas de Westborough,  

 Só vou usar meus acessórios e o iPad da WPS que foram emitidos para mim em áreas e locais 

permitidos pelos meus pais e pela escola.   

 

A assinatura dos meus pais/tutores e a minha assinatura confirma que recebemos o contrato de Acordo do 

iPad do WPS para ser seguido e respeitado de acordo com os termos citados acima. Os pais/tutores 

assumirão qualquer responsabilidade financeira por danos não cobertos pela garantia,  descrita na 

Política/Normas de Danos/Perda Acidentais do iPad.   

 

 

Nome do aluno (Por Favor use letra de forma): ________________________________________________  

 

Assinatura do estudante: __________________________________________  Data: __________________ 

 

              Assinatura dos Pais/Tutores: ________________________________________ Data: _________________ 

             

 

  


