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فرصتی برای دسترسی و استفاده از دامنه وسیع ما خوشحالیم که برای شاگردان مکاتب عمومی سنت لویس 

 قرار دهیم.برنامه های موجود که در آی پت اپل وجود دارد را 
  

 اسم وسط شاگرد(نام شاگرد: ) تخلص شاگرد(، ) اسم اول شاگرد(، )

 شناسنامه معیاری:   )شناسنامه( 

 ) سایت یا بخش قبل از ثبت نام(                      :  2021-2020شاگردان مکتب سال 

 شاگردان:                              ) ورود به سیستم شبکه(شبکه  سیستم ورود به

 رمز سیستم شبکه شاگردان:                                   ) رمز سیستم شبکه (

 ) ایمیل آدرس شاگرد(                                              ایمیل آدرس:        

 

 چگونه میتوان از آی پد خود محافظت کرد

. هرگز یک آی دهیدن لغزشاز قرار دادن وزن باالی آی پد خود داری نمایید. هیچگاه آی پد را پرتاپ یا 
ندهید. وسایط نقلیه مکان مناسبی برای پد را در معرض طوالنی حرارت و یا در تابش مستقیم آفتاب قرار 

 نگهداری آی پد نیست. آی پد را از مایعات دور نگهدارید.

 پوش آی پد

 پد  پوش آن از طرف مکتب میباشد. هدف از پوش برای آی پد محافظت آن است. آییآي پد همرای 
 گاهگردد. هیچشده است برای همیشه وقت نگهداری باید در پوش که از طرف مکتب برای تان داده 

 چسپانده نشود. برچسب یا موارد دیگری به آی پد چسپانده

 

 بطری و چارجر آی پد

را خانواده ها ما آی پد  چجهت چاردیواری ارائه شده، چارج شود.  چارچر  آی پد باید با استفاده از
چارچ آی پد از طرف روز تنظیم نمایند. آی پد که یک محل مناسب مصئون را برای تا اییم تشویق مینم

بصورت مکمل چارچ شده باشد برای ده ساعت کار خواهد داد. این مسئولیت شاگردان است تا آی پد 
شانرا بصورت روزمره چارچ نموده تا اطمینان حاصل کنند که برای استفاده هر روز شان آماده است.  

عدم توانایی شاگرد در اشتراک به  فعالیت های یادگیری در عدم انجام این کار ممکن است منجر به 
ابتدا کوشش کنید  چارچر را صنف گردد. اگر به نظر میرسد که شما با چارچ کردن آی پد مشکل دارید، 

اگر آی پد هنوز چارچ نمیگیرد یا به درستی کار نمیکند، لطفاً به ایمیل  در یک ساکت دیگر منتقل نمایید.
به تماس شوید. چارچر های تیلیفون و چارچر های تابلیت غیر اپل ممکن  techhelp@slps.orgآدرس 

 درست را به آی پد ندهد و با گذشت زمان  عملکرد آی پد را کاهش خواهد داد.است ولتاژ 
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 آی پد  نمایشصفحه 

حتیاط اداره شود. در حالیکه آی پد مقاوم در برابر خراش : با اآی پد یک دستگاه برقی یا الکترونیکی است
است، اما این اثبات نمیکند که خراش نمیشود. از اسباب که تیزی دارند در آی پد استفاده ننمایید. صفحه 

باالی آی پد نمایش آی پد شیشه یی است و قابل آسیب برای ترک شدن را دارد. هیچگاه اجسام سنگین را 
 ه آی پد تانرا پرتاپ نکنید.نگذاشته و هیچگا

، خشک، پارچه مالیم و یا مایید. آی پد را میتوان با پارچه ای نرمن خود داریاز استفاده مایعات در آی پد 
پارچه که از جنس مایکرو فایبر باشد تمیز نمود. در دهانه های آی پد از رطوبت خود داری نمایید. هیچگاه 

خانه، اسپری ایروسل، مایع محلل، الکل محلول امونیا و یا مواد که مایع شیشه پاک کن، مواد پاک کاری 
آی پد را میتوان با پارچه مخصوص باعث ساییده شدن میشود را برای تمیز کردن آی پد استفاده ننمایید.

 لیسول هم پاک کاری نمود.

 رد یاب آی پد

کان دستگاه را مدیریت و آی پد دارای نرم افزاری میباشد که در صورت که گم و یا مفقود گردد م
با خبر ساخته و با مدیر   techhelp@slps.org ردیابی کند. لطفا بالفاصله ما را توسط ایمیل آدرس 
 تان به تماس شوید. باید گزارش پولیس ارائه گردد.

 همکاری با آی پد

خود دسترسی پیدا نمایید. همچنان شما میتوانید به شماره  اگر شما مشکل دارید، به مدیر ساختمان
 میز کمک با والدین به تماس شوید. 314.345.5656
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