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 3-تالعرض 

 قاصرللمشارك الاتفاق مشاركة المستخدم النھائي 
سریان (ھذا "االتفاق")، واعتبارا من تاریخ تنفیذه أدناه ("تاریخ  للمشارك القاصر مشاركة المستخدم النھائي اتفاقبموجب 
(ولي أو وصي  ___________________("الممنوح") و  )Dgital Promise( الوعد الرقمي")، تم إبرام اتفاق مع وبین المفعول

)، الذي ستتم اإلشارة إلیھ القاصر(المشارك  )Verizon Innovative Learning( اإلبتكاري للتعلّم فیرایزونالقاصر المشارك في برنامج 
 أو "أنتم" أو "التابع لكم") مشار إلیھ ھنا بشكل جماعي كــ "األطراف". "المستخدم النھائي" كــ
 

 فإنكم تعترفون بما یلي وتوافقون علیھ: ،من خالل توقیعكم
 

 الغرض:
 اإلبتكاري للتعلّم فیرایزون. سوف یستلم المشارك القاصر جھازا ال سلكیا وخدمة دون مقابل من أجل تسھیل المشاركة في برنامج 1

)Verizon Innovative Learning( تم التبرع للمشارك القاصر بالجھاز الالسلكي والخدمة من طرف فیرایزون وایرلس وقد تم .
توفیرھما لھ من طرف الممنوح بموجب أحكام وشروط ھذا االتفاق. قد یتم إلغاء ھذا االتفاق في أي وقت من طرف فیرایزون وایرلس 

ذا االتفاق من تاریخ التنفیذ من طرف الولي/الوصي وإلى غایة إنھاء مشاركة المشارك القاصر ألي سبب من األسباب. تسري مدة ھ
 كمشارك نشیط في البرنامج.

 
 جھاز السلكي وخدمة 

. الجھاز الالسلكي مخصص لالستعمال من طرف المشارك القاصر فقط، ألغراض ھذا البرنامج ال غیر، وال یمكن بیعھ أو تسلیمھ ألي 2
ان آخر. ستوفر فیرایزون وایرلس خدمة الصوت و/أو البیانات لتسھیل المشاركة في البرنامج ال غیر؛ لكن إذا كان استخدام شخص أو كی

المشارك القاصر مفرط، أو إذا استعمل جھازه الالسلكي للقیام بمكالمات/رسائل نصیة دولیة،  بث صوت أو فیدیو بشكل ال یمت بصلة 
فإنھ قد یتم الحد من خدمتھ، ابطاؤھا أو إنھاؤھا دون إشعار مسبق. وفي نھایة مشاركة المشارك القاصر  للبرنامج أو بث ألعاب فیدیو،

 في الدراسة، ستقوم فیرایزون وایرلس بإیقاف الخدمة الالسلكیة لھذا الجھاز وأنتم توافقون على إرجاع الجھاز إلى الممنوح. 
 

  والخدمةمعالجة الخدمة المتعلقة باستعمال الجھاز 
للجھاز الالسلكي والخدمة، بما في ذلك على سبیل الذكر ال الحصر، التفاصیل بشأن المشارك القاصر  . المعلومات المتوفرة عن استخدام3

وقت استخدامھ لخدمات البیانات أو إجرائھ مكالمات ومع من، ھي معلومات تابعة للممنوح، كزبون لسجل الجھاز والخدمة. ولذلك، 
. لن تقوم VGCCOمنظمة ول لھذه المعلومات ومشاطرتھا مع الممنوح، واألطراف التي یأذن لھا الممنوح، بما في ذلك یمكن الوص

VGCCO .بالوصول للمعلومات الشخصیة والمحتوى 
 

 فشل و/أو تعطیل الخدمة
التي تمارس العمل كــ فیرایزون وایرلس ("فیرایزون وایرلس") أو بائعیھا وموردیھا ال یتحملون أي مسؤولیة مھما كانت . شراكة سالكو 4

عن خسائر المستخدم النھائي، مطالباتھ أو أضراره الناجمة عن أي سبب مھما كان، بما في ذلك الخسائر المباشرة، غیر المباشرة، 
العقابیة، أو بسبب محدودیة الخدمة، بما في ذلك ولكن على سبیل الذكر وال الحصر، أي فشل أو تعطیل الخاصة، المترتبة، الثالثیة أو 

للخدمات الموفرة أدناه، بغض النظر عن شكل العمل، سواء كان في العقد أو في المسؤولیة التقصیریة أو غیر ذلك. تشمل ھذه المحدودیة 
لتكالیف الناجمة عن استعمال أو محاولة استعمال الخدمات، أو عدم القدرة على الوصول مطالبات أو االأي نوع من الخسائر، األضرار، 

أخرى. ال یمكن اعتباركم  أو مكالمة طوارئ أو خدمة طوارئ E911أو  911،  المراقبة أو أجھزة المراقبة لدعم الحیاة أو أنظمة
 كطرف ثالث مستفید من أي عقد بین الممنوح وفیرایزون وایرلس.  

 
 التحكیم

 :أن بحذافیره القانون یقتضیھ ما بموجب النھائي، المستخدم یوافق. 5
ھذا االتفاق أو ذات صلة بھ، أو بأي جھاز أو خدمة موفرة بموجب ھذا االتفاق أو بما یمت لھ عن  اتجةأو مطالبة ن ) أي تنازع1(

") بموجب AAAوتحت إشراف جمعیة التحكیم األمریكیة ("بصلة، سیتم الفض فیھ من خالل التحكیم المستقل الذي یشمل حاكما محایدا 
والرسوم على موقع  WIA")، كما ھو معّدل من خالل ھذا االتفاق. تتوفر المعلومات عن قواعد WIAتحكیم الصناعة الالسلكیة (" أحكام
AAA  علىwww.adr.org .ھیئة أو قاٍض  ھناك لیس. محكمة إجراء قواعد عن التحكیم قواعد تختلف. محكمة إجراء لیس التحكیم 
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على بند ھذا التحكیم أن ینطبق على أي مطالبات قد یسعى المستخدم النھائي إلى الحصول علیھا ضد الممنوح  .التحكیم إجراء خالل محلفین
رایزون فی أو فیرایزون وایرلس وعلى أي مطالبات قد یسعى الممنوح أو فیرایزون وایرلس إلى الحصول علیھا ضد المستخدم النھائي.

 وایرلس ھي الطرف الثالث المستفید في ھذا االتفاق لمثل ھذا الغرض.
 جماعیة، تحكیمات أو جماعیة دعوى برفع بھ المعمول القانون سمح وإن حتى) ینطبق قانون التحكیم الفدرالي على ھذا االتفاق. 2(

 فیرایزون أو الممنوح ضد مطالبة أو نزاع ھكذا أي بشأن الجماعیة الدعوى على مبني للمطالبة حق أي عن یتنازل النھائي المستخدم فإن
البعض منھا لن یكون وإذا تم االلتحاق بمطالبات عدة كدعوى جماعیة،  .األسبقیة ذوي المستفیدین أو شركائھما من أي أو وایرلس،

في تلك الدعوى الجماعیة والخاضعة للتحكیم. إذا  المطالبات األخیرة یجب أن تبقى جانبا إلى أن یتم حل أي مطالبات خاضعا للتحكیم، فإن
تم السعي إلى الحصول على مطالبات ضد أطراف متعددة، بحیث یكون البعض منھا غیر مطالب بالتحكیم، فإن المطالبات الخاضعة للتحكیم 

 القانون. یجب أن یتم بترھا؛ لكن المستخدم النھائي یحتفظ بحقھ في تقدیم شكوى إلى أي وكالة أو ھیئة تنفیذ
) ال یتمتع أي حاكم بسلطة منح إعفاء یتجاوز ما ینص علیھ ھذا االتفاق، أو األمر بالتوحید أو الدعوى الجماعیة، باستثناء إذا كان 3(

اق جماعیة بمثل القدر الذي یمنحھ االتف غیر الحاكم یبت في مطالبة ناتجة عن اتفاق سابق أو ذات صلة بھ وقد یمنح إعفاء بناء على دعوى
حكیم السابق. وعلى الحاكم أن یطبق قانون التساقط باألقدمیة المعمول بھ خالل كل التحكیمات كما علیھ أن یقرر ما إذا كان أي مشكل قابل للت

م أم ال. وفي حال قضیة تحكیم كبرى/معقدة فإنھ على الحاكمین أن یطبقوا أحكام اإلثبات الفدرالیة ویمكن للطرف الخاسر أن یطالب بأن تت
 ) حكام.3ثالثة ( لجنة مراجعة تتكون من مراجعة المكافأة من طرف

 
 (الممنوح) )Digital Promiseالوعد الرقمي (  )القاصر المشارك( وصي أو ولي

 التوقیع ھنا:  التوقیع ھنا: 
 كتابة اإلسم: كتابة اإلسم:

 العنوان: العنوان:

 التاریخ: التاریخ:

 اسم المشارك القاصر:
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 :وموافقتكم فھمكم لتأكید أدناه خط كل على األولى بالحروف التوقیع الرجاء

التوقیع 
 بالحروف األولى

 

 

 

 

غیغابایت في الشھر وأنّي ال أقوم ببث الصوت أو  5مراقبة استعمالي للبیانات حتى ال یتجاوز االستعمال  أفھم أنھ علي
 الفیدیو ما عدى فیما یتعلق بالبرنامج، كما أنّي ال أبث ألعاب الفیدیو.

  

 أوافق على أنّي لن أقوم بتحمیل أي تطبیق (تطبیقات) یكون مدفوع الثمن أو قابال للدفع.

  

أوافق على أنّي لن استخدم أي میزات للجھاز تكون لیست ذات صلة بالبرنامج (مثال، المكان الساخن الفردي، كلمة المرور 
 )SIMبطاقة الــ ل

  

فیرایزون ) أو برمجیات من الجھاز إال بإذن من SIMأوافق على أنّي لن أزیل أي خردوات (مثال، شریحة بطاقة الــ 
 .وایرلس

  

 والیة للوالیات المتحدة األمریكیة فقط. 50أنّي سأستخدم الجھاز المخصص لي داخل الــ أوافق على 

  

بإجراء مكالمات ھاتفیة دولیة أو بعث رسائل نصیة دولیة، رسائل فیدیو أو صور، بما في ذلك أوافق على أنّي لن أقوم 
 المكالمات الھاتفیة والرسائل إلى كندا والمكسیك.

  

 

الوعد الرقمي سرقة الجھاز المخصص لي، فإنّي أوافق على اإلبالغ عنھ فورا من خالل اإلتصال بــ:  في حال ضیاع أو
)Digital Promise() مایكل مادس ،Michael Mades(. 

أنا أفھم أنھ عندما یصبح جھازي غیر صالح للعمل بسبب خلل من المصنّع، فقد أحصل على جھاز بدیل بحكم الضمان، وفقا  
فقط. وأفھم أنھ إذا استلمت جھازا بدیال وفي حال ضیاعھ، سرقتھ أو تلفھ، بما في ذلك تكّسر  VGCCOفیرایزون أو لتقدیر 

 الشاشة، فإنھ لن یتم تعویض الجھاز وأنھ ستتم إزالتي من البرنامج.
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 أنا أفھم أنھ في حال مخالفتي ألي من ھذه األحكام، فإنھ قد تتم إزالتي من البرنامج وأنھ علي إرجاع الجھاز الالسلكي المخصص لي لمدیر
 .)Verizon Innovative Learning( اإلبتكاري للتعلّم فیرایزونبرنامج 

______________________________________  ______________________ 
 المستخدم النھائي    التاریخ

 
 

تعویض الجھاز وأنھ ستتم إزالتي أنا أفھم أنھ في حال ضیاع جھازي، سرقتھ، أو تلفھ، بما في ذلك تكّسر الشاشة، فإنھ لن یتم  
 من البرنامج.

أنا أفھم أن الجھاز مخصص الستعمالي أنا فقط، لتسھیل المشاركة في البرنامج، وأنھ ال یحق لي بیع الجھاز أو تسلیمھ إلى  
 أي طرف ثالث أو السماح ألي طرف ثالث باستعمال الخدمة الالسلكیة ألغراض ال تمت بصلة للبرنامج.

 قد یقطعان الخدمة أو ینھیانھا في أي وقت ودون إشعار مسبق. VGCCOأو  فیرایزون وایرلس أفھم أنأنا  


