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It is the policy of the Marlborough Public Schools not to discriminate on the basis of race, gender, religion, national origin, color, homelessness, 
sexual orientation, gender identity, age or disability in its education programs, services, activities or employment practices. 

As Escolas Públicas de Marlborough estão empenhadas em transformar a educação, preparando os alunos de hoje com as 
qualificações e habilidades necessárias para competir em uma sociedade global moderna. Como parte desta preparação, os alunos 
são fornecidos com um Chromebook que pertencente ao distrito para usar como complemento das instruções de sala de aula. 

Estudantes e Pais, reveja, assine e entregue o seguinte contrato. 
 
Contrato de Usuário de Marlborough do Chromebook  
 

1. Eu entendo que meu Chromebook é propriedade das Escolas Públicas de Marlborough e pode ser inspecionado a qualquer 

momento. 

2. Eu entendo que é minha responsabilidade de cuidar, carregar a bateria e manter meu Chromebook seguro. 

3. Eu entendo que meu Chromebook é para uso educacionais e usarei na sala de aula com permissão do meu professor. 

4. Eu chegarei na escola todos os dias com meu Chromebook carregado e pronto para usar nas minhas salas de aulas. 

5. Eu concordo que não vou instalar aplicativos ou jogos no meu Chromebook sem permissão. 

6. Se eu decidir emprestar meu Chromebook para alguém, ainda sou responsável pelo Chromebook. 

7. Eu notificarei imediatamente o escritório do meu administrador em caso de roubo ou vandalismo do meu Chromebook. 

8. Manterei alimentos e bebidas longe do meu Chromebook. 

9. Eu entendo que eu sou financeiramente responsável se eu quebrar, perder e concerto do meu Chromebook. 

10. Eu entendo que se eu deixar as Escolas Públicas de Marlborough meu Chromebook deve ser devolvido antes da partida. 

11. Os pais (s) ou guardião (s) concordam em permitir que este aluno use sites e serviços educacionais on-line que foram 

avaliados e aprovados pelas Escolas Públicas de Marlborough para uso educacionais, de acordo com as regras do site e 

da MPS e que os alunos vão aderir a estes termos. ** 

** A Política de Uso Aceitável da rede Internet das Escolas Públicas de Marlborough está disponível no site da MPS 

clicando no link de regras do Comitê Escolar (School Committee). 

 

Eu aceito o aparelho e todas as responsabilidades descritas nas regras do contrato. Eu entendo que ao assinar este acordo, 
estou reconhecendo e aceitando todos os requisitos e responsabilidades da rede e do aparelho do Comitê escolar. 

________________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Aluno                                                                                                                   Data 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Nome do aluno escrito por extenso                                                 Número de identidade escolar do aluno (Student ID #) 

 

 Revisei e expliquei ao meu filho as condições deste acordo. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

Assinatura pai / responsável (obrigatório se a criança tiver menos de 18 anos)                              Data                                                                                                    

http://www.mps-edu.org/

