Oakland International Academy
2010-2011 Textbook Policy
1. All textbooks and recreational reading books are furnished free of charge to
pupils and shall remain the property of Oakland International Academy. When
distributed to students shall be retained for normal use only during the period
they are engaged in a course of study for which the textbooks are selected.
2. At the completion of each course, such textbooks shall be returned as directed.
3. A receipt shall be required from each pupil, parent or guardian upon issuance of
textbooks. This receipt shall be retained until the return of all textbooks.
4. Books are to be used only by the student to whom the books are issued to.
Students are not to loan their books to friends or classmates. If they lose the
book, the student to whom the book was checked out will still be charged for it.
5. Parents or guardian will be liable for any loss, abuse, or damage in excess of that
damage which would result from the normal use of such textbooks.
6. Students will be charged the replacement cost of the book at normal market
value.
7. If such parent, guardian, or person having custody of such student to whom the
textbook was issued failed to pay such assessed damaged within 30 days after
notification such student shall not be entitled to further use of such textbooks until
remittance of the amount of loss or damage shall be made. All remittances shall
be made payable to Oakland International Academy and shall be used for the
direct replacement of said book(s).
8. If a parent or guardian or person having custody does not remit payment for lost
or damaged books, a student’s records may be withheld until arrangements for
payment are made.
9. All parents must sign the agreement BEFORE any books will be assigned to their
respective students.
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Textbook Policy Acknowledgment and Agreement

I acknowledge I have read and reviewed the textbook policy with my child for Oakland
International Academy and we agree to adhere to the rules mandated in the policy.

_______________________________________
Student Name
_______________________________________
Student Signature

_______________
Grade
_______________
Date

________________________________________
Parent/ Guardian Name
________________________________________
Parent/ Guardian Signature

________________
Date

****Please note: This form must be signed and returned to the student’s homeroom
teacher before students will be issued textbooks for use outside the classroom.
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سياسة الكتب المدرسية 2011-2010
 .1جميع الكتب المدرسية وكتب القراءة الترفيھية التي يزود بھا الطالب مجانا يجب أن تبقى ملكا ألوكالند إنترناشونال
أكاديمي .عندما توزع على الطالب يجب أن يحتفظ بھا لالستعمال العادي فقط خالل الفترة التي التي تم اختيار الكتب
المدرسية لدراسة المادة التي ھم بصددھا.
 .2عند االنتھاء من كل دورة  ،تعاد الكتب المدرسية حسب التوجيھات.
 .3عند إعطاء الكتب المدرسية يجب عمل استالم من كل طالب ،الوالدين  ،أو الوصي .يحتفظ بھذا االستالم لحين عودة
جميع الكتب المدرسية.
 .4يجب أن تستخدم الكتب من قبل الطالب الذين أعطيت لھم فقط .ال يسمح للطلبة بإعارة كتبھم لألصدقاء أو زمالء
الصف .إذا تم فقد الكتاب من قبلھم  ،ال يزال الطالب الذي أخذ الكتاب يتحمل كلفته.
 .5سيكون أولياء األمور مسئولين عن أي ضياع أو سوء استخدام ،أو تلف ما يزيد على األضرار التي قد تنجم عن
االستخدام العادي للكتب من ھذا القبيل.

 .6سيتم تحميل الطالب كلفة استبدال الكتاب حسب قيمة السوق االعتيادية.
 .7إذا أخفق ولي االمر ،الوصي ،أو الشخص الذي يتولى رعاية الطالب الذي تم إعطاؤه الكتاب في أن يدفع
المقدار المقرر عن الضرر في غضون  30يوما بعد اإلخطار ال يحق لذلك الطالب استخدام المزيد من ھذه الكتب

حتى يتم تسليم المبالغ المقررة عن الفقدان أو الضرر .كل الدفعات المالية يجب أن تكون الزمة الدفع ألوكالند
إنترناشونال أكاديمي ويجب استخدامھا الستبدال تلك الكتب بشكل مباشر.

 .8إذا لم يسدد ولي االمر ،الوصي ،أو الشخص الذي يتولى رعاية الطفل المبلغ عن الكتب المفقودة أو التالفة في
نھاية كل ربع سنة  ،قد يتم حجب سجالت الطالب حتى يتم وضع ترتيبات للدفع.

 .9يجب على جميع أولياء األمور توقيع ھذا االتفاق قبل أن يتم إعارة أية كتب للطالب الخاصين بھم.
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إتفاقية وإشعار سياسة الكتب المدرسية

أعترف أنني قرأت واطلعت على سياسة الكتاب المدرسي ألوكالند إنترناشونال أكاديمي مع طفلي ونحن نوافق على
اإللتزام بالقواعد المقررة في ھذه السياسة.

__________________________________
إسم الطالب

______________________
الصف

__________________________________
توقيع الطالب

______________________
التاريخ

__________________________________
إسم ولي األمر

__________________________________
توقيع ولي األمر

______________________
التاريخ

**** مالحظة  :يجب أن يوقع ھذا النموذج  ،ويعاد إلى مربية صف الطالب قبل إعطاء الكتب المدرسية للطالب لالستخدام
خارج الفصول الدراسية.
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