PERAKUAN PERBEKALAN PERKHIDMATAN

bppp_v1

(PELAN DATA GURU)

TERMA & SYARAT
Dengan menandatangani borang ini, guru-guru yang dinyatakan dalam (bmg_v1) tersebut
telah bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dibawah :
1. Guru mengakui bahawa telah menerima peranti dengan siri nombor yang dinyatakan
pada lampiran (bmg_v1).
2. Guru wajib menukar kata laluan default setelah menerima peranti untuk tujuan
keselamatan.
3. Peranti yang dibekalkan kepada guru-guru adalah hakmilik pihak YTL, jika berlaku
kehilangan peranti, guru perlu memaklumkan pihak YTL dengan kadar segera. Walau
bagaimana pun, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mahu pun YTL
tidak menjamin penggantian peranti yang hilang tersebut.
4. Guru yang menerima Pelan Data Guru perlu memulangkan peranti kepada pihak YTL
dalam keadaan yang baik apabila telah bersara atau meletakkan jawatan dari
kedudukan mereka di KPM. Sekiranya gagal, guru tersebut dikehendaki menggantikan
peranti tersebut kepada pihak YTL berdasarkan terma dan syarat yang dinyatakan
dalam kontrak.
5. Guru tidak akan membuat sebarang tuntutan berkenaan kerosakan peranti sekiranya
borang (bmg_v1) tidak dilengkapkan dan diserahkan semula kepada pihak YTL.
6. Semua maklumat yang dilampirkan pada (bmg_v1) adalah benar.
1. Perakuan Pentadbir Sekolah (Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan) :
Dengan ini diakui bahawa maklumat di atas adalah benar dan dipersetujui bahawa guruguru tersebut telah menerima perkhidmatan Pelan Data Guru dan memahami terma dan
syarat-syarat yang dinyatakan.

…………………………………………
(Tandatangan)
Tarikh :
(Cop Rasmi Sekolah)

Nama :
Jawatan Rasmi :
No. Tel (yang boleh dihubungi) :

halaman 1 daripada 2 muka surat
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2. Pengesahan PPD
Hanya Pegawai ICT PPD atau mana-mana wakil kerajaan dari PPD yang dilantik sahaja
dibenarkan untuk mengesahkan borang ini.

Dengan ini, disahkan bahawa Borang Maklumat Guru (bmg_v1) telah diisi oleh pihak
sekolah seperti di lampiran dengan lengkap. Pihak sekolah dan guru-guru telah memahami
dan akan mematuhi terma dan syarat-syarat dinyatakan.

…………………………………………
(Tandatangan)
Tarikh :
(Cop Rasmi Pejabat)

Nama :
Jawatan Rasmi :
No. Tel (yang boleh dihubungi) :

halaman 2 daripada 2 muka surat

