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Chúng tôi hân hạnh mang đến cho học sinh tại các trường 

Công lập St. Louis cơ hội tiếp cận và sử dụng rất nhiều ứng dụng có sẵn 

thông qua việc sử dụng Apple iPad. 

 

 
Tên học sinh: «Student_Last_Name», «Student_First_Name», 

«Student_Middle_Name»  

Số học sinh: «ID» 

Trường của học sinh 2020-21: «Pri_Enrl_Site»  

Tên sử dụng của học sinh: «Network_Signon» 

Mật khẩu của học sinh: «Network_Password» 

Email của học sinh: «Student_Email» 

Cách chăm sóc iPad của bạn 

Tránh đặt trọng lượng lên iPad. Không bao giờ ném hoặc trượt iPad. Không bao giờ 

để iPad tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài. Ô 

tô không phải là nơi tốt để cất iPad. Giữ iPad tránh xa chất lỏng.  

Vỏ iPad 

IPad đi kèm với một hộp đựng do trường cấp. Mục đích của chiếc ốp lưng là để bảo 

vệ iPad. IPad phải luôn ở trong hộp bảo vệ do trường cấp. Không có nhãn dán hoặc 

bất kỳ vật dụng nào khác được gắn vào iPad. 

 

Pin & Bộ sạc iPad 

 

IPad sẽ được sạc, CHỈ sử dụng bộ sạc tường được cung cấp. Các gia đình được 
khuyến khích thiết lập một không gian sạc iPad an toàn trong nhà để con họ sạc 
iPad hàng ngày. Pin iPad được sạc đầy thường sẽ kéo dài 10 giờ sử dụng. Học 
sinh có trách nhiệm sạc iPad hàng ngày và đảm bảo nó luôn sẵn sàng để sử dụng 
mỗi ngày. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc học sinh không thể tham 
gia vào các hoạt động học tập trong lớp. Nếu có sự cố với bộ sạc ở nhà, trước tiên 
hãy thử di chuyển bộ sạc sang ổ cắm trên tường khác. Nếu iPad vẫn không sạc 
hoặc hoạt động không bình thường, vui lòng gửi email techhelp@slps.org. Bộ 
sạc điện thoại và bộ sạc máy tính bảng không phải của Apple có thể không cung 
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cấp điện áp chính xác cho iPad và theo thời gian sẽ làm giảm hiệu suất của iPad. 

Màn hình iPad 

IPad là một thiết bị điện tử; xử lý nó một cách cẩn thận. Trong khi iPad có khả năng 

chống xước, nó không phải là chống xước. Tránh sử dụng (các) vật sắc nhọn trên 

iPad. Màn hình iPad bằng kính và rất dễ bị nứt. Không bao giờ đặt các vật nặng lên 

trên iPad và không bao giờ làm rơi iPad của bạn. 

Tránh bôi chất lỏng vào iPad. Có thể lau iPad bằng vải mềm, khô, không xơ hoặc 

vải sợi nhỏ khô. Tránh để hơi ẩm ở các khe hở. Không sử dụng chất tẩy rửa cửa sổ, 

chất tẩy rửa gia dụng, bình xịt dạng xịt, dung môi, cồn, amoniac hoặc chất mài mòn 

để làm sạch iPad. IPad có thể được xóa bằng cách xóa Lysol. 

Theo dõi iPad 

IPad có phần mềm trên đó để quản lý và theo dõi vị trí của thiết bị nếu nó bị mất 

hoặc mất tích. Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo địa chỉ 

techhelp@slps.org và gọi cho hiệu trưởng của bạn. Cần phải nộp báo cáo của cảnh 

sát. 

Hỗ trợ iPad 

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy liên hệ với hiệu trưởng tòa nhà của bạn. Bạn cũng có 

thể gọi cho bàn trợ giúp phụ huynh theo số 314.345.5656. 


