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Tại sao lại là TechforEd (Công nghệ cho Giáo dục) (1:1)? 
 1:1 nghĩa là mỗi học sinh nhận được một thiết bị của học khu để các em sử dụng 

cho việc học. 

 Giúp chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh phát triển mạnh mẽ trong một thế giới kết 

nối kỹ thuật số phù hợp với kế hoạch chiến lược Jeffco Generations 

 Tạo ra một mô hình công bằng và bền vững cho các lớp học bổ sung công nghệ 

 

Các Yêu cầu: 
 Đến lớp với tinh thần sẵn sàng học tập 

 Giữ gìn thiết bị của em 

 Không chia sẻ thông tin đăng nhập và mật khẩu của em 

 Báo cáo các vấn đề về thiết bị của em ngay 

 Nếu em hủy ghi danh theo học tại Học khu Công lập Jeffco, hãy trả lại thiết bị 

cho trường của em; nếu trường học đóng cửa, hãy gửi lại cho nhân viên lễ tân của 

Ed Center (Trung tâm Giáo dục) 

(1829 Denver West Drive, #27, Golden, 80401). 

 

Các Mẹo để Giữ gìn Thiết bị: 
 Để thiết bị trong vỏ bọc bảo vệ của thiết bị 

 Sạc đầy thiết bị mỗi tối trên một bề mặt cứng 

 Làm sạch màn hình thiết bị bằng vải microfiber hoặc vải chống tĩnh điện 

 Bảo vệ thiết bị tránh khỏi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh, thực phẩm và đồ 

uống, trẻ nhỏ và thú nuôi 

 

An toàn và An ninh:  
 Thông tin học sinh được giữ kín  

o Tuân thủ tất cả các luật về quyền riêng tư của học sinh và thông tin định 

danh cá nhân 

 Lọc các web bằng Securly  

o Hoạt động ở trường và tại nhà 

 

Đào tạo Học sinh: 
 Các kỹ năng tin học 

 Luôn ngăn nắp trong một thế giới kỹ thuật số 

 Đưa ra các lựa chọn trực tuyến phù hợp 

 Xác định các nguồn tin đáng tin cậy 

 Quản lý thời gian nhìn vào màn hình 

 Chia sẻ thông tin trực tuyến 
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Đào tạo Giáo viên: 
 Đào tạo thiết bị 

 Quản lý lớp học kỹ thuật số 

 Hợp tác kỹ thuật số 

 Quy trình kỹ thuật số 

 Đào tạo trực tuyến & trực tiếp về thiết bị & các công cụ công nghệ 

 

Các Lựa chọn Sửa chữa & Bảo hành các Sự cố hư hỏng do Vô tình 
 Việc sửa chữa do các kỹ thuật viên có chứng nhận của Lenovo thực hiện 

 Các gia đình chịu trách nhiệm đối với việc hỏng hóc thiết bị  

 Mua một gói bảo hành để trang trải chi phí cho các thiệt hại không được bảo hành 

đối với thiết bị của các em. Hai lựa chọn có sẵn: Cơ bản (sửa chữa mỗi năm một 

lần) và Toàn bộ (số lần sửa chữa không giới hạn mỗi năm). 

o Bảo hiểm cơ bản trong 4 năm = $50.44 

o Bảo hiểm toàn bộ trong 4 năm = $86.32 

 Các thiệt hại không được bảo hành thông thường và chi phí sửa chữa của chúng: 

o Thay màn hình cảm ứng = $100.00 
o Thay bàn phím = $50.00 

Xử lý sự cố: 
 Khởi động lại thiết bị 

 Xác nhận là thiết bị được kết nối Internet 

 Tham khảo trang web để biết các mẹo xử lý sự cố khác 

 Mang thiết bị tới chỗ giáo viên hoặc thư viện trường để sửa 

 

Thiết bị bị Thất lạc hoặc bị Mất cắp: 
 Tất cả các thiết bị TechForEd của học khu đều chứa thẻ thông tin tài sản có gắn 

một số điện thoại sẽ giúp chúng tôi tìm lại các thiết bị bị mất / bị đánh cắp 

 Khi thiết bị bị thất lạc/ bị mất cắp được báo cáo cho trường học, chúng tôi sẽ vô 

hiệu hóa việc sử dụng thiết bị 

 Ngoài ra, các thiết bị bị thất lạc/ bị mất cắp sẽ hiển thị một màn hình bị tắt/khóa 

với những hướng dẫn trả lại thiết bị cho Jeffco 

 

Internet Gia đình Chi phí Thấp: 
 Comcast Internet Essentials - https://www.internetessentials.com/apply  

 PCs 4 People - https://www.pcsforpeople.org/low-cost-internet/  

 Thư viện Công cộng Quận Jefferson cung cấp Wifi và/hoặc các điểm đặt thiết bị 

cho mượn sách không dây miễn phí  

 

 

https://www.internetessentials.com/apply
https://www.pcsforpeople.org/low-cost-internet/

