
 

APPLICATION TO LEASE A LAPTOP 
 
 
About our Laptop Program at Holy Family 
We are conscious at Holy Family that we are preparing children 
for a successful future and for jobs which are currently unknown. 
What is certain however, is that technology will continue to play 
an important role for lifelong learners.  
 
At Holy Family School we believe all children require excellent 
access to technology so that they can resource, create and 
present their own authentic learning.  We are also very conscious 
of the need for a broad holistic approach to learning 
incorporating our emphasis on well-being, identity and sustainability.  
 
All children in Years 2-7 are provided with laptops which they are able to use at school and at home (with 
a Responsible Care Agreement). School Fees will incorporate the cost of the laptops.  Children in 
Reception/Year 1 are able to lease a laptop for use at home and school for the cost of $38 per month as 
a separate amount to School Fees.  
 
The laptop computer will access the internet and the school network via wireless network points allocated 
around the school. The laptop will have the latest multi-media software programs used at Holy Family, is 
covered by the school insurance (subject to terms and conditions) and have a three year guarantee by 
Apple Computers. The 11 inch MacBook Air is light and compact with a metal shell making it more durable. 
There will be an extra level of protection for the laptop with the inclusion of a shell.  
 
Payment may be made as a monthly deduction from your bank account or at the office via cash or Eftpos. 
 
Please note that only laptops and devices owned by the school are permitted to access the school network 
to ensure that children have access to the best security, the latest software and reliable hardware and fast 
network speed. This enables teachers to focus on their teaching rather than trying to sort out technical 
problems and capabilities with unknown devices.  
 
Reception/Year 1 classes are still provided with multiple computers to be shared by the students in the 
room, however if you wish your child to have their own exclusive laptop computer simply fill in the 
Agreement to lease laptop form on the next page and return it to the School Office as soon as possible.  
Please note that if the school fee account is in arrears, a laptop will not be provided. 
 
If you have any questions about this proposal, please call me at the school. I shall be very pleased to 
speak and share the vision with you. 
 
 
 
 
 
KERRY WHITE 
PRINCIPAL 



2017 Agreement to Lease Laptop from Holy Family Catholic School 
 
Please complete the following if you will be leasing an 11” MacBook Air 2017. 
 
I _______________________________ agree to lease from Holy Family Catholic School the equipment listed 

below for my child __________________________ of class _____________   

• It is a requirement to keep school fees up to date to lease or continue leasing a laptop. 
• I will notify the school immediately if the laptop is not in working order. 
• I will notify the school immediately of any damage caused to the laptop. 
• I will ensure that my child takes due care to protect the machine by ensuring that they carry the laptop 

appropriately ie lid closed 
• I will not attempt to repair or have the laptop repaired. 
• I will return the laptop to the school at any time it is requested for updating or maintenance. 
• If your child is leaving school you are required to return the laptop one week prior to the final day. 
• Please ensure the MacBook, charger and shell are all returned in good clean condition to the school. Failure to 

return on time will result in an extra month being invoiced. 
• The Laptop and accessories must be returned in good working order and the health-check by an Apple technician 

be approved or fees may be charged. 
• In the event that a laptop requires repair due to accidental damage or misuse, an amount of up to 50% of the 

repair cost or insurance excess will be charged to the family. 
• Damage to chargers will be invoiced the replacement cost of the charger unless covered under the warranty. 
• I understand that I will receive an invoice each month for payment of the laptop and that I will make payment to 

my account promptly.  
• Failure to pay the invoice within 30 days may result in the laptop being returned to the school. 
• The laptops are NOT covered under insurance outside of Australia.  Laptops under this agreement are NOT 

allowed to leave Australia. 
 
Equipment 
 
The package includes an 11” MacBook Air, Charger, and protective shell. 
 
Equipment state 
 
Please note any marks, scratches or existing damage. 
 
 
 
 
Agreement Particulars 

Leasing cost per month in 2017: $38.00 
2017 Payment Options: 

Direct Debit to be taken out each month 
(please complete direct debit forms) 

or payment in full $433 which represents a 5% 
discount Instalment periods: Monthly 

 
 
Parent Signature: _______________________________________________  Date: _______________ 
 
 
Principal:     _______________________________________________ Date: _______________ 
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ÁP DỤNG VIỆC CHO THUÊ LAPTOP 
 
 
 
Chương trình về máy tính xách tay của chúng tôi tại 
Holy Family 
Chúng ta ý thức được trong Holy Family chúng ta đang 
chuẩn bị cho trẻ một tương lai thành công và cho công 
việc có tính hiện rõ. Tuy nhiên có những nhất định, đó 
là công nghệ sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng đối 
với những người muốn học hỏi suốt đời. 
 
Tại Trường Công Giáo Holy Family chúng tôi tin rằng  
tất cả trẻ em đều được yêu cầu truy cập tuyệt vời với 
công nghệ để họ có thể có được các tài nguyên, tạo ra 
và học tập đích thực cho hiện tại của mình.  Chúng tôi 
cũng ý thức về sự cần thiết cho cách tiếp cận rộng toàn 
diện  để việc học tập được kết hợp với nhau và  trọng 
tâm của chúng tôi là học về hạnh phúc, bản sắc và tính 
bền vững. 
 
Tất cả học sinh từ lớp 2 đến lớp 7 sẽ được cung cấp máy tính xách tay mà họ sẽ có thể sử dụng ở trường và ở nhà (với 
một Hiệp định có trách nhiệm gìn giữ nó).  Học phí sẽ kết hợp với chi phí mướn máy tính xách tay; Riêng học sinh 
trong lớp Reception / 1 sẽ có thể thuê một máy tính xách tay để sử dụng tại nhà và trường học như khoản lệ phí sẽ tính 
riêng. Và chi phí là $38 một tháng.  
 
Các máy tính xách tay sẽ truy cập vào mạng Internet và mạng lưới trường học thông qua các điểm mạng không dây 
chung quanh trường. Các máy tính xách tay sẽ có gắn các chương trình phần mềm đa phương tiện mới nhất được sử 
dụng tại Holy Family, được nhà trường bảo hiểm (tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện)  với ba năm bảo hành bởi 
công ty Máy Tính Apple.  Máy MacBook Air 11 inch thì nhẹ và nhỏ gọn và một vỏ kim loại giúp nó bền hơn. Sẽ có 
cung cấp thêm một vỏ bộc bảo vệ cho máy tính xách tay bởi một vỏ cứng chắc. 
 
Trả các chi phí có thể được thực hiện như khấu trừ hàng tháng từ tài khoản ngân hàng của quí vị hoặc trả tại văn phòng 
thông qua tiền mặt hoặc máy Eftpos. 
 
Xin nhớ cho rằng chỉ có máy tính xách tay và các thiết bị thuộc sở hữu của nhà trường mới  được phép truy cập vào 
mạng lưới của trường để đảm bảo rằng học sinh  có quyền truy cập với các an ninh tốt nhất, phần mềm mới nhất và 
phần máy đáng tin cậy và tốc độ mạng nhanh. Điều này cho phép giáo viên tập trung vào việc giảng dạy của mình hơn 
là cố gắng để sắp xếp các vấn đề kỹ thuật và khả năng với các thiết bị mới. 
 
Các lớp R/1 sẽ được cung cấp một số máy laptop để  các học sinh xử dụng chung trong lớp học, tuy nhiên nếu quí vị 
muốn cho con em mình có riêng laptop để xử dụng thì xin vui lòng điền vào tờ đơn Đồng Ý Mướn Laptop trong trang 
kế bên và trả lại cho Văn Phòng trường càng sớm càng sớm càng tốt. 
Xin chú ý:  Nếu Lệ Phí Trường còn thiếu, thì máy tính xách tay sẽ không được cung cấp. 
 
Nếu quí vị có bất cứ thắc mắc nào về máy tính, xin vui lòng gọi cho tôi tại trườg.  Tôi rất vui để gặp và nói chuyện cùng 
quí vị và mong muốn chia các tầm nhìn với quí vị. 
 
 
 
 
 
KERRY WHITE 
HIỆU TRƯỞNG 



 

                       
 
 

 Hiệp Định Cho Thuê  Máy Tính Xách Tay tại Trường Holy Family 2017 
 
Xin điền vào phần đơn phía dưới nếu quí vị muốn mướn một máy 11” MacBook Air cho năm 2017 
 
Tôi _______________________________ đồng ý thuê từ Trường Công Giáo Holy Family các thiết bị được liệt kê dưới 

đây cho con tôi __________________________ của Lớp _____________   

• Yêu cầu quí vị giữ lệ phí thuê laptop cập nhật thường xuyên hoặc tiếp tục thuê máy tính laptop. 
• Tôi sẽ thông báo cho nhà trường ngay lập tức nếu máy tính xách tay không làm việc. 
• Tôi sẽ thông báo cho nhà trường ngay lập tức của bất kỳ thiệt hại gây ra cho máy tính xách tay. 
• Tôi sẽ đảm bảo rằng con tôi có trách nhiệm bảo vệ máy tính bằng cách đảm bảo rằng cách họ mang theo máy tính 
xách tay phù hợp , ví dụ như phải đóng nắp máy tính lại khi di chuyển. 
• Tôi sẽ không cố gắng để tự sửa chữa hoặc tự gởi máy tính xách tay đi sửa chửa. 
• Tôi sẽ trả lại máy tính xách tay cho nhà trường bất cứ lúc nào nó được yêu cầu cho việc cập nhật, bảo trì. 
• Nếu con quý vị rời trường học vào cuối năm thì nhà trường yêu cầu trả lại máy tính xách tay một tuần trước khi kết 
   thúc năm học. 
• Hãy đảm bảo tất cả máy MacBook, bộ sạc điện và túi bảo vệ  được trả lại trong điều kiện sạch sẽ tốt cho trường.  
   Không hoàn trả đúng thời hạn thì hóa đơn gởi về sẽ tính thêm một tháng lệ phí mướn. 
• Các máy tính xách tay và phụ kiện phải được trả lại trong tình trạng tốt, và sẽ được kiểm tra lại bởi  một kỹ thuật viên  
   của công ty Apple nếu được chấp thuận, hoặc lệ phí có thể phải trả. 
• Thiệt hại được phân loại như sử dụng thông thường bên ngoài của máy tính xách tay / bộ sạc dẫn đến vô tình bị thiệt  
   hại hoặc sử dụng sai, khi các điều kiện bảo hành bình thường không thi hành đúng thì quí vị phải trả 50% chi phí sửa  
   chữa hoặc gia đình phải trả tiền excess cho bảo hiểm. 
• Làm thiệt hại đối với bộ sạc điện sẽ được lập hoá đơn trả chi phí thay thế bộ sạc trừ khi nằm trong sự bảo hành.  
• Tôi hiểu rằng tôi sẽ nhận được một hóa đơn mỗi tháng thanh toán về máy tính xách tay và tôi sẽ thực hiện thanh toán  
   vào tài khoản của tôi kịp thời. 
• Nếu không thanh toán hóa đơn trong vòng 30 ngày thì máy tính xách tay có thể phải  hoàn trả lại cho nhà trường. 
• Các máy tính xách tay không được bảo hiểm khi đem ra ngoài của Úc. Theo thỏa thuận thì máy tính xách tay không  
   được phép rời khỏi nước Úc. 
 
 
 
Thiết Bị 
 
Các phần mềm bao gồm một máy 11 "MacBook Air, Bộ Sạc Điện và Túi Xách 
 
Thiết Bị Cần Lưu Ý 
Xin lưu ý bất kỳ dấu vết, trầy xước hoặc hư hỏng hiện tại. 
 
 
Sự Thỏa Thuận Cụ Thể 

Lệ phí mỗi tháng trong năm 2017: $38.00  Các cách trả cho năm 2017: 
Direct Debit sẽ được lấy ra mỗi tháng  

(Xin điền vào đơn direct debit ) hay trả toàn năm 
sẽ được giảm 5%, chi phí sẽ là  $433.00  Thời gian đóng: Mỗi Tháng 

 
 
Chử ký Phụ Huynh: _______________________________________________  Ngày: _______________ 
 
 
Hiệu Trưởng:        ______________________________________________    Ngày:  _______________ 
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