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हामी सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कलका विद्यार्थीहरूलाई एप्पल 

आईप्याडको प्रयोगको माध्यमबाट उपलब्ध अनुप्रयोगहरूको 

विशाल दायरामा पहुँच गनन र प्रयोग गनन अिसरहरू प्रदान गनन 

पाउुँदा खुशी छ ौं।  
 
 

विद्यार्थीको नाम: « विद्यार्थीको _अन्तिम_नाम »,                       « विद्यार्थीको _ पविलो_नाम », 

«विद्यार्थीको_वमडल_नाम »  

विद्यार्थीको आईडी: « आईडी » 

२०२०-२१ विद्यार्थीको सू्कल: «Pri_Enrl_Site»  

विद्यार्थीको नेटिकक  साइन इन: «Network_Signon»  

विद्यार्थीको नेटिकक  पासिडक: «Network_Password» 

विद्यार्थीको ईमेल: «Student_Email» 

    तपाइुँको आईप्याडको ख्याल कसरी राखे्न 

आईप्याडमा िजन राख्नबाट बचु्निोस्। आईप्याडलाई कविलै्य फ्याक िा स्लाइड नगनुकिोस्। 

आईप्याडलाई कविलै्य लामो-अिवि तापमान चरम िा प्रत्यक्ष सूर्कको प्रकाशमा नलागु्निोस्। एउटा 

आईप्याड भण्डारण गनकका लावग अटोमोबाइल राम्रो स्र्थान हुँदैन। तरल पदार्थकबाट आईप्याड टाढा 

राख्नुिोस्। 

आईप्याड केस 

आईप्याड सू्कल जारी केसको सार्थ आउुँदछ। केसको उदे्दश्य आईप्याड सुरक्षा गनुक िो। आईप्याड 

जविले पवन सू्कलमा जारी गररएको संरक्षक केसमा रिनु पछक । कुनै न्तिकर िा कुनै अन्य आईटमिरू 

आईप्याडमा संलग्न हनुपदकछ। 

आईप्याड ब्याटर ी र चार्नर 

आईप्याड चाजक गनुक पछक , केिल प्रदान गररएको भोल चाजकरको प्रर्ोग गरेर। पररिारिरूलाई उनीिरूको 

घरमा आईप्याड चाजक गनकको लागी दैवनक आईपी चावजिंग से्पस सेटअप गनक प्रोत्सावित गररन्छ। पूणक 

रूपमा चाजक गररएको आईप्याड ब्याटर ी सामान्यतर्ा प्रर्ोगको १० घण्टामा हन्छ। र्ो आईप्याड दैवनक चाजक 

गनक र र्ो प्रते्यक वदन प्रर्ोगको लावग तर्ार छ भने्न सुवनवित गनक विद्यार्थीको उत्तरदावर्त्व िो। त्यसो गनक 

असफल भएमा विद्यार्थीको कक्षा कोठाको वशक्षण गवतविविमा भाग वलन असक्षम हन सक्छ। र्वद घरमा 

चाजकरको सार्थ समस्या भएको देन्तिन्छ भने, पविले प्रर्ास गनुकिोस्
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चाजकर वबवभन्न वभते्त आउटलेटमा सादै। र्वद आईप्याड अझै पनी चाजक हुँदैन िा सिी ढ्गले काम 

गरीरिेको छैन भने कृपया techhelp@slps.org. मा ईमेल गनुकिोस्। फोन चाजकरिरू र गैर-एप्पल 

ट्याबे्लट चाजकरिरूले आईप्याडलाई सिी भोले्टज प्रदान नगनक सक्छन्, र समर्सुँगै आईप्याडको प्रदशकन 

ह्रास हनेछ। 

आईप्याड ब्लिन 

आईप्याड एक इलेक्ट्र ोवनक उपकरण िो; र्सलाई ध्यानपूिकक चलाउनुिोस्। जबवक आईप्याड स््क्रर्ाच 

प्रवतरोिी िो, र्ो स््क्रर्ाच पू्रफ हुँदैन। आईप्याडमा कुनै तीिो िसु्त (िरू) प्रर्ोग नगनुकिोस्। आईप्याड 

न्तस्क्रन वगलास िो र क््रर्ाक गनक असुरवक्षत छ। आईप्याडको शीर्कमा कविलै्य भारी िसु्तिरू नराख्नुिोस् र 

तपाईंको आईप्याडलाई कविलै्य निोल्नुिोस्। 

आईप्याडमा तरल पदार्थकिरू प्रर्ोग नगनुकिोस्। आईप्याड सफा, सफा, लुन्ट-फ्री कपडा िा डर ाई 

माइक्रोफाइबर कपडाबाट सफा गनक सवकन्छ। उद्घाटनमा ओवसलो हनबाट जोवगनुिोस्। आईप्याड 

सफा गनक विन्डो क्लीनर, घर सफा गने, एर्रोसोल से्प्र, घोलक, मवदरा, अमोवनर्ा, िा घर्कण प्रर्ोग 

नगनुकिोस्। आईप्याड लाईसोल िाइपले पुछ्न सवकन्छ। 

आईप्याड टर ्यावकौं ग  

आईप्याडसुँग सफ्टिेर्र छ उपकरणको स्र्थान प्रबन्ध गनक र टर ्र्ाक गनक र्वद र्ो िरार्ो िा िरार्ो भने। 

कृपर्ा िामीलाई तुरूि सूवचत गनुकिोस् techhelp@slps.org मा र तपाईंको वपं्रवसपललाई कल 

गनुकिोस्। पुवलस ररपोटक पेश गनुक आिश्यक छ। 

आईप्याडको सहयोग 

र्वद तपाईंलाई कवठनाई भइरिेको छ भने, तपाईंको भिन वप्रन्तिपलमा सम्पकक  गनुकिोस्। तपाईं 314-

345-5656 मा प्यारेन्ट िेल्प डेस्कलाई पवन कल गनक सकु्नहन्छ। 
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