The Sheikh Zayed Private Academy for Boys

أكـــــاديمية الشيــــخ زايـــــد الخاصـــــــة للــبنين

. اإلعــــــــــــداد للمستــقـبــــــــل.االعــتـــــــــــزاز بالمــــــاضـــــي

Honoring the past. Educating for the future.

August 2016

Dear Parents,
Welcome to the Sheikh Zayed Private Academy for Boys One-to-One iPad Program.
As explained at our four presentation workshops for parents in the Summer Term, we intend to use the most
modern classroom technologies to create a deeper and more exciting learning experience for your children.
Our One-to-One iPad Program will help ensure this.
All students in grades 3-8 are required to buy an iPad through the school. Purchasing an iPad through the
school means that your child can receive service through our IT helpdesk and cooperation with the CDA
repair center. In addition the school provides your child with all the apps he/she will need to participate in
the One-to-One iPad program.
The iPad will be monitored and controlled by the School MDM server which will make sure that iPads are
used for educational purposes and only authorized apps are installed.
We are offering the Apple iPad Air 2 Wi-Fi Space Gray, with the below specification:
Series

iPad Air 2

Capacity

64 GB

Display

Retina Display, 9.7-inch

Operating System

iOS 9.3

Warranty

Apple Care+ for iPad (2 years)

Carry Case

Survivor Case

Total Cost 2,270 AED.
Payment will be due by September 8th, 2016. Cash and cheques are accepted. Cheques are to be made
payable to The Sheikh Zayed Private Academy for Boys and cannot be postdated. We regret that cheques
that are completed incorrectly will need to be returned.
All payments should be submitted with the form located at the second page of this letter to Accounts
Department no later than the 8th September so that iPads can be issued to students from the 1st October.
An iPad Agreement needs to be signed by both student and parent prior to receiving the iPad.
Thank you for your support of the One-to-One iPad Program at SZPAB.
John Conway
Principal
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Sheikh Zayed Private Academy for Boys One-to-One iPad Program 2016-2017:

Student
Grade
Full Name

2270 AED Payment Attached for iPad Purchase

Parent Name:

_____________

Parent Signature: __________________________________________



CASH

 CHEQUE

Contact Number: ____________________

Date: ___________________________
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السادة /أولياء األمور،،،

الكرام

نرحب بكم في برنامج "آيباد لكل طالب" الخاص بأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.
وفقًا لما تم عرضه في االجتماعات األربعة التي تم عقدها لألهالي خالل الفصل الماضي ومن منطلق حرصنا على تقديم أفضل بيئة تعليمية لطالبنا داخل
الصفوف باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا ،فإننا نقدم برنامج " آيباد لكل طالب" ليساعدنا على تحقيق هذا الهدف.
على جميع الطالب من الصفوف الثالث وحتى الثامن شراء آيباد من خالل المدرسة .إن شراء آيباد عن طريق المدرسة يعني أن ابنكم /ابنتكم سيكون
بإمكانهم الحصول على جميع الخدمات التي يقدمها مكتب خدمة الحاسب اآللي الموجود بالمدرسة بالتعاون مع مركز التصليح الخاص بشركة  CDAالموزع
لمنتجات آبل.
ستقوم المدرسة بتحميل كل التطبيقات التي سيحتاجها الطالب من أجل المشاركة الفعالة في البرنامج .إن جميع أجهزة اآليباد سيتم التحكم بها من خالل
برنامج خاص بالمدرسة والذي سيضمن استخدام اآليباد لألغراض التعليمية فقط ولن يسمح بتحميل أية برامج أو تطبيقات أخرى.

ستوفر المدرسة أجهزة اآليباد بالمواصفات التالية:
iPad Air 2

Series

64 GB

Capacity

Retina Display, 9.7-inch

Display

iOS 9.3

Operating System

)Apple Care+ for iPad (2 years

Warranty

Survivor Case

Carry Case

السعر اإلجمالي  7722 :درهم

يستحق الدفع بتاريخ  8سبتمبر  6102سواء نقدا ً أو شيكات حيث يحرر الشيك باسم أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين وال تقبل الشيكات المؤجلة .في حال
وجود أي خطأ في تحرير الشيك سنضطر آسفين إلعادته.
يجب أن يرفق المبلغ المدفوع بالنموذج المرفق بالصفحة الثانية من هذه الرسالة ويسلم إلى مكتب المحاسبة قبل  8سبتمبر  6102حتى يتمكن الطالب من
استالم جهازه في أكتوبر .6102
يجب على ولي األمر توقيع اتفاقية استخدام اآليباد قبل استالم اآليباد.
شكرا ً لكم على دعمكم لبرنامج اآليباد في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين.

مدير المدرسة
جون كونوي
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برنامج آيباد لكل طالب في أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين
اسم الطالب/الطالبة
الرباعي

الصف والشعبة

مرفق مبلغ  7722درهم لشراء جهاز اآليباد

اسم ولي األمر:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقدا

 شيك

رقم الهاتف:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توقيع ولي األمر:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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