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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Musical Instrument Loan Agreement 

الموسيقية األالتأتفاق أستعارة   

 

  San Juanية مديرية ترب األتفاق الذي تم هذا اليوم في ________ من الشهر ___________________  من العام _________ بين

 
 

 ________________________________________________________________________و  للمدارس الموحدة
 )أسم ولي األمر أو الوصي(                                                                             

                      

_______      ________________________________________   ________________  _______________ 

 (Zipالرمز البريدي )                  المدينة                         عنوان الشارع                                                                            

 

 __________________الموسيقية(  ____ األالت)مطلوبة لغرض أستعارة  __   ________________________________

 رقم هاتف المنزل                                                                                الوالية                    # رقم أجازة السوق        

 

******************************************************************************* 

 :للمدارس الموحدة توافق على أقراض San Juanمديرية تربية 

 
________________________________     ________     ______________________________________ 

 المدرسة التي يحضرها                                           أسم الطالب الكامل                                                       

 

 بالشكل التالي: هللمدارس الموحدة؛ كما موضح San Juanاأللة الموسيقية لغرض أستخدامها في برنامج األالت الموسيقية في مديرية تربية 

 

________________________    ____    _________________________ ___       ___________________ 

 القيمة                      الصنع                                                       نوع األله الموسيقية                                        

 

__________________________     __   ____________________________ 

 رقم الجرد                                                     المتسلسلالرقم                  

 

____________________________________________________________________________________ 

 األكسسوارات مثل الحقيبة، القوس، جهاز لتخفيف الصوت و الخ.()                                         

 

 ________األستخدام الصيفي: ______         ________   __: _____أعادتها تاريخ    ______          ___: _____تاريخ تسلميها

 

******************************************************************************** 
 عيخضهذا  القرض اتفاق. أالت يملكون ال الذين الطالب ألستخدامها من قبلللمدارس الموحدة عدد محدود ألالت األوركسترا و فرق الموسيقية  San Juanمديرية  توفر

 ،لى االقلعفي وقت اعارتها في نفس الحاله األله  على الحفاظ يجبالمسجل في برنامج األالت الموسيقية بشكل منتظم في المدرسة. طالب ال مقبول من و تقدم لمشاركة

 ما عن النظر بغض ،األله فقدان أو تلف حالة في أنه على ويوافق يقر الوصي/  ولي األمر. الربيع فصل نهاية في أو وقت أي في عند الطلب المدرسة دارةأ لىا وتعاد

 .له المستعارةألقيمة األستبدال الكامل ل أو صالحأ تكاليف وجميع أليالى مديرية التربية  القانونية الناحية منمسؤول الوصي  /ولي األمر الخسارة، أو الضرر في تسبب

 

بيها من قبل  االحتفاظ ميتالنسخة الثانية  ،النسخة األولى يجب ان تملئ في مكتب مدير المدرسة. تسليم األله الى التلميذ قبل نسخ ثالث في االتفاق هذا تنفيذ يتم أن يجب 

الى  أعادتهايتم س والثانية األولىكال النسختين  المدرسة، مخزوناألله الموسيقية الى  رجاععندما يتم أ. تم ارسالها الى البيت مع الطالبالنسخة الثالثة ي. الموسيقىمعلم 

 .الطالب

 

 .األالت التي تملكها المدرسة استخدام بشأن و القوانين للوائح االمتثال على أوافق أنا القرض، هذالقاء 

 

____________________________                                        ____________________________________ 

 توقيع معلم الموسيقى                                توقيع الطالب                                                                               

 

 

                           _________________________________            ________________________________ 

 توقيع المدير                                       و الوصي                                                  توقيع ولي األمر أ            


