Cách thực hiện của MECP Tech dành cho gia đình
có máy tính xách tay và iPad cho mượn

Mẹo và thủ thuật cho tất cả thiết bị:
thiết bị cho mượn Mẹo cho
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Giữ đồ ăn và thức uống cách xa thiết bị của bạn để tránh bị hư hỏng do tai nạn.
Xử lý thiết bị của bạn bằng tay sạch. Sử dụng vật tư làm sạch thích hợp.
Lưu trữ nó ở một vị trí an toàn mỗi đêm.
Biết thiết bị của bạn ở đâu! Giữ nó ở một nơi an toàn khi không sử dụng.
Nhẹ nhàng khi cắm điện hoặc tai nghe để tránh làm hỏng phích cắm.
Không dán bất kỳ hình dán, băng dính hoặc hình vẽ nào lên thiết bị hoặc vỏ của bạn.
Khi cầm thiết bị, hãy sử dụng hai tay để tránh làm rơi thiết bị.
Không bao giờ cho ai mượn thiết bị của bạn. Bạn có trách nhiệm giữ nó an toàn.

Mẹo Nhập tịch Kỹ thuật số
● Không bao giờ tiết lộ hoặc đăng thông tin cá nhân nhận dạng cho những người không quen biết trên internet.
● Đừng cố vượt qua bộ lọc của học khu hoặc duyệt qua các tài liệu không được chấp nhận trong môi trường học
tập. Nếu bạn vô tình tìm thấy một trang web không phù hợp, hãy báo ngay cho nhà cung cấp dịch vụ của con
bạn.
● Tuân theo luật bản quyền và nguyên tắc sử dụng hợp lý. Chỉ tải nhạc, video hoặc nội dung khác liên quan đến
kế hoạch học tập từ xa toàn diện của con bạn.

Mẹo dành cho Phụ huynh / Người giám hộ
● Tất cả các thiết bị 1: 1 đều có bộ lọc internet để chặn các trang web phi giáo dục. Mặc dù không có bộ lọc nào
có thể bắt được mọi trang web, vì vậy hãy đảm bảo thực hành sử dụng Internet an toàn.
● Đảm bảo sạc thiết bị của bạn vào ban đêm trong khu vực an toàn.

Máy tính xách tay

iPad

Q: Làm cách nào để bật và đăng nhập vào thiết bị?

Tùy thuộc vào kiểu máy tính xách tay bạn có, nút nguồn
sẽ giống như sau:

Nút Nguồn nằm ở trên cùng của iPad.

Sau khi máy tính xách tay của bạn bật nguồn, ID người
dùng là p
 hụ. Mật khẩu cũng là phụ.
Hướng dẫn cách bật máy tính xách tay:
https://www.youtube.com/watch?v=XnHTwMoW-WI

Tìm nút Nguồn màu xám, mảnh mai ở góc trên cùng bên
phải của iPad.
Nhấn và giữ nó trong khoảng ba giây, cho đến khi logo
Apple xuất hiện trên màn hình.

Hỏi: Tôi cắm dây sạc ở đâu? Tai nghe của tôi?

Tùy thuộc vào kiểu máy tính xách tay mà bạn có, bộ sạc
và cổng sạc của bạn sẽ giống như sau.

Bộ sạc iPad cắm dọc theo cạnh dưới của iPad (bên dưới
nút home ở mặt trước.)

Cổng tai nghe là một lỗ tròn, nhỏ, nằm ở cạnh bên của
máy tính xách tay.

Q: Làm cách nào để cuộn? Làm cách nào để nhấp chuột phải?

Cách cuộn bằng chuột bàn di chuột:
https://www.youtube.com/watch?v=E_HYYIryGXE

Điều khiển iPad và các ứng dụng của nó bằng một vài cử
chỉ đơn giản — chạm, chạm và giữ, vuốt, cuộn và thu
phóng .
https://support.apple.com/lv-lv/guide/ipad/ipad2c09c4d
4/ipados
Tìm hiểu các cử chỉ cơ bản để tương tác với iPad:
(biểu tượng và cử chỉ)

N
 hấn vào. Chạm nhẹ một ngón tay vào màn hình.
C
 hạm và giữ. Chạm và giữ các mục trong ứng
dụng để xem trước nội dung và thực hiện các thao tác
nhanh. Trên Màn hình chính, hãy chạm và giữ nhanh
biểu tượng ứng dụng để mở menu tác vụ nhanh.

Hướng dẫn cách nhấp chuột phải bằng chuột trên bàn di
chuột:
https://www.youtube.com/watch?v=hBkYPwdO7Rk

V
 uốt. Di chuyển nhanh một ngón tay trên màn hình.
D
 i chuyển. Di chuyển một ngón tay trên màn hình
mà không cần nhấc. Ví dụ: trong Ảnh, bạn có thể kéo
danh sách lên hoặc xuống để xem thêm. Vuốt để cuộn
nhanh; chạm vào màn hình để dừng cuộn.

T
 hu phóng. Đặt hai ngón tay trên màn hình gần

nhau. Tách chúng ra xa nhau để phóng to hoặc di chuyển
chúng về phía nhau để thu nhỏ.
Bạn cũng có thể nhấn đúp vào ảnh hoặc trang web để
phóng to và nhấn đúp lần nữa để thu nhỏ.
Trong Bản đồ, hãy nhấn đúp và giữ, sau đó kéo lên để
phóng to hoặc kéo xuống để thu nhỏ.
H: Làm cách nào để điều chỉnh âm lượng trên thiết bị của tôi? Độ sáng màn hình?

Để điều chỉnh âm lượng trên máy tính xách tay của bạn,
hãy sử dụng hai phím trong hình bên dưới.

Sử dụng các nút Âm lượng ở mặt bên của iPad để điều
chỉnh âm lượng của bài hát và các phương tiện, cảnh báo
và hiệu ứng âm thanh khác.
https://www.businessinsider.com/how-to-make-ipad-lou
der

(vị trí các nút âm lượng được hiển thị ở trên)

Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, hãy sử dụng hai
phím trong hình bên dưới.

Hỏi: Làm cách nào để kết nối với WiFi?

Để kết nối với WiFi, hãy nhấp vào hình cầu vồng hoặc
hình kim cương bóng chày trong thanh menu ở trên
cùng, bên phải màn hình của bạn.

Khi bạn nhấp vào nó, nó sẽ thông báo “Bật Wi-Fi” hoặc
“Tắt Wi-Fi”. Đảm bảo rằng nó đã được bật. Nếu có một ổ
khóa màu đen bên cạnh nó, điều đó có nghĩa là nó cần

Kết nối với mạng Wi-Fi
1. Từ Màn hình chính, đi tới Cài đặt> Wi-Fi.
2. Bật wifi. Thiết bị của bạn sẽ tự động tìm kiếm các
mạng Wi-Fi khả dụng.
3. Nhấn vào tên của mạng Wi-Fi mà bạn muốn tham
gia.
Với iOS 13 và iPadOS, bạn có thể thấy các tùy chọn
mạng sau:
● Mạng của tôi: Mạng Wi-Fi mà bạn đã kết nối trước
đó.

mật khẩu để truy cập nó. Nếu không có khóa, thì nó sẽ
được mở để sử dụng. Xem hình ảnh bên dưới để biết ví
dụ.

● Mạng công cộng: Các mạng Wi-Fi khả dụng mà bạn
chưa từng kết nối trước đây.

Sau khi tham gia mạng, bạn sẽ thấy

bên cạnh

mạng và
ở góc trên bên trái của màn hình hoặc
góc trên bên phải trên iPhone X trở lên.

https://youtu.be/uqLRPXSwkvo

Hướng dẫn cách kết nối với Wi-Fi:
https://www.youtube.com/watch?v=NHgCUMKAwhg

H: Làm cách nào để kết nối với Hotspot?

Để kết nối với WiFi, hãy nhấp vào hình cầu vồng hoặc
hình kim cương bóng chày trong thanh menu ở trên
cùng, bên phải màn hình của bạn.

Tìm tên điểm phát sóng của bạn (được viết ở bên ngoài
hộp bạn được cung cấp) trong cuộn xuống và nhấp vào
nó.

Kết nối với mạng Wi-Fi:
Từ Màn hình chính, đi tới Cài đặt> Wi-Fi.
Bật wifi. Thiết bị của bạn sẽ tự động tìm kiếm các
mạng Wi-Fi khả dụng.
Tìm tên điểm phát sóng của bạn (được viết ở bên
ngoài hộp mà bạn được cung cấp).
Nhấn vào tên của điểm phát sóng mà bạn muốn
tham gia.
Nhập mật khẩu của bạn (nằm bên trong hộp của
bạn trên thẻ).
Bây giờ bạn đã được kết nối.

Nhập mật khẩu của bạn (nằm bên trong hộp của bạn
trên thẻ).
Bây giờ bạn đã được kết nối.

Q: Làm cách nào để truy cập Internet?
Nhấp đúp vào biểu trưng Google
Chrome nằm ở cuối màn hình của
bạn.

Thanh dưới cùng của màn hình của bạn sẽ trông giống như thế
này. Biểu tượng thực tế và thứ tự có thể khác nhau.

Hướng dẫn về Google Chrome: Dưới đây là liên kết
đến hướng dẫn bao gồm cách thực hiện cơ bản bao gồm
vị trí của thanh tìm kiếm, cách quay lại và chuyển tiếp
đến các trang web khác nhau, tạo dấu trang, v.v.
https://www.youtube.com/ watch? v = FFk0r5VFa_w

Định vị và nhấn vào biểu tượng Safari trên màn hình
iPad (vị trí biểu tượng có thể khác nhau.)

H: Làm cách nào để thiết lập ID Apple?

Có hai cách để tạo ID Apple.
Cách đầu tiên là nhấp vào biểu tượng App Store ở cuối
màn hình của bạn.

Định vị và nhấn vào App Store biểu tượngtrên màn hình
iPad (vị trí biểu tượng có thể khác nhau.)

Sau khi bạn nhấp vào biểu tượng, một hộp sẽ bật lên liệt
kê một số tùy chọn. Ở góc dưới cùng bên trái, bạn sẽ
thấy “đăng nhập”.
Nhấp vào “đăng nhập” và nó sẽ mở ra một hộp khác.
Sau đó nhấp vào “Tạo ID Apple”.
Nó sẽ mở ra một trang khác, nơi bạn sẽ nhập tên, ngày
sinh, địa chỉ email và số điện thoại hợp lệ. Sau khi bạn
gửi thông tin đó, nó sẽ gửi cho bạn một email có mã để
xác minh tài khoản mới của bạn. Tiếp tục làm theo lời
nhắc của họ để hoàn tất việc thiết lập tài khoản mới của
bạn.
Tạo ID Apple bằng App Store trên thiết bị của bạn
Tùy chọn thứ hai là truy cập trực tiếp trang web của
Apple. Dưới đây là liên kết đến hướng dẫn về cách hoàn
thành nó theo cách đó.
https://www.youtube.com/watch?v=6pjXRkw-EQE

1. Mở App Store và nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn
.
2. Nhấn vào Tạo ID Apple mới. Nếu bạn không thấy tùy
chọn này, hãy đảm bảo rằng bạn đ
 ăng xuất khỏi iCloud.
3. Nhập email, mật khẩu của bạn và chọn quốc gia hoặc
khu vực phù hợp với địa chỉ thanh toán cho phương
thức thanh toán của bạn. Địa chỉ email bạn cung cấp sẽ

4.

5.

6.

7.

8.

là ID Apple mới của bạn. *
Đọc Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng
tư của Apple, sau đó nhấn Đồng ý với Điều khoản và
Điều kiện. Nhấn vào Tiếp theo.
Nhập tên và ngày sinh của bạn, sau đó nhấn để đăng ký
Bản cập nhật của Apple nếu bạn muốn. Điều này giúp
bạn cập nhật tin tức, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ
mới nhất từ Apple. Nhấn vào Tiếp theo.
Nhập thẻ tín dụng và thông tin thanh toán của bạn, sau
đó nhấn Tiếp theo. Bạn cũng có thể chọn Không có và
tìm hiểu phải làm gì nếu Không có không hiển thị hoặc
bạn không thể chọn. Bạn sẽ không bị tính phí cho đến
khi bạn mua hàng. Bạn có thể thay đổi hoặc xóa chi tiết
thanh toán của mình sau này.
Xác nhận số điện thoại của bạn. Điều này có thể giúp
xác minh danh tính của bạn và khôi phục tài khoản của
bạn nếu cần. Nhấn vào Tiếp theo.
Kiểm tra email của bạn để tìm email xác minh từ Apple
và làm theo các bước để xác minh địa chỉ email của
bạn. Tìm hiểu những việc cần làm nếu bạn cần thiết lập
email trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của mình.

H: Làm cách nào để tải xuống tệp đính kèm email từ nhà cung cấp của con tôi?
Cách tải xuống tệp đính kèm email và tìm chúng ở đâu
sau khi tải xuống:
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8

Hỏi: Làm cách nào để truy cập tài liệu đã tải xuống trước đó?

Cách tải xuống tệp đính kèm email và tìm chúng ở đâu
sau khi tải xuống:
https://www.youtube.com/watch?v=QWFEUMGN5t8
Từ màn hình của bạn, nhấp vào “go” ở đầu màn hình.
Sau đó nhấp vào “tải xuống”. Điều đó sẽ mở ra một cửa
sổ với tất cả các tài liệu đã tải xuống của bạn.

H: Làm cách nào để tham gia cuộc họp Zoom? Google Meet? Ứng dụng trò chuyện? Facetime?

Thu phóng: Cách tải xuống, tham gia cuộc họp, sự cố
micrô / máy ảnh, tính năng âm thanh / video, thư viện
so với chế độ xem loa.
https://www.youtube.com/watch?v=iagJnvy6lLY

Cách thực hiện cuộc gọi FaceTime trên iPad của
bạn
1. Nhấn vào ứng dụng FaceTime để khởi chạy. >

Hướng dẫn toàn diện từ Zoom:toàn
diện%20Guide%20to%20Educating%20Through%20Zoo
m.pdf?utm_source=pardot&utm_medium=
https://zoom.us/docs/doc/Compemail & utm_campaign
= EDUQ1FY21 & zcid = 3711
Google Meet: Cách tham gia cuộc họp Google Meet
bằng các phương pháp khác nhau trên máy tính xách tay
của bạn.
https://www.youtube.com/watch?v=_ftEhUczkII
Cách dịch chú thích và trò chuyện sang ngôn ngữ khác
trong Google Meet: Đ
 ây là liên kết hướng dẫn bằng video
để chia sẻ với gia đình của bạn: Dịch CC và Trò chuyện
trong Meet. Học sinh và phụ huynh sẽ phải thay đổi các
cài đặt này trên chromebook / thiết bị của họ và nó hoạt
động trên Trình duyệt Chrome. Đây là bản demo: Dịch
trong Google Meet - Xem video
Skype: Cách tham gia cuộc họp Skype và cách bật / cho
phép truy cập micrô và máy ảnh của máy tính.
https://www.youtube.com/watch?v=DA3BhNiM2Ok
Facetime: B
 ạn sẽ cần nhấp vào biểu trưng Facetime ở
cuối màn hình. Tùy thuộc vào kiểu máy tính xách tay bạn
có, ứng dụng sẽ giống như một trong hai kiểu này.

2. Nhấn vào biểu tượng "+" màu xanh lam ở đầu màn
hình.
3. Nhập tên (nếu bạn đang FaceTiming một liên hệ), địa
chỉ email hoặc số điện thoại của người bạn muốn liên hệ.
4. Nhấn vào nút "Âm thanh" hoặc "Video" để gửi cuộc
gọi.
https://youtu.be/BqL1aiJ67Xk

Hướng dẫn sử dụng tính năng Zoom trên iPad

https://youtu.be/2bLIVzPJTdQ

https://youtu.be/KIdodM2dvxA

Sau khi bạn mở facetime, một hộp sẽ bật lên với chế độ
xem camera của bạn và thông tin đăng nhập. Nếu bạn đã Hướng dẫn sử dụng Google Meet trên iPad
có ID Apple, thì bạn sẽ nhập thông tin đó ngay bây giờ.
Nếu không, bạn sẽ nhấp vào “tạo ID Apple mới” và làm
theo lời nhắc.
Sử dụng Facetime trên máy tính xách tay:
https://support.apple.com/en-us/HT208176
Cách tải xuống tính năng Thu phóng từ PC:
1. Mở trình duyệt internet trên máy tính của bạn và điều
hướng đến trang web Thu phóng tại Thu phóng.

2. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào "Tải xuống" ở
chân trang của trang web.

https://youtu.be/dVcgnNah3ZM

3. Trên trang Trung tâm Tải xuống, nhấp vào "Tải xuống"
trong phần "Thu phóng Khách hàng cho Cuộc họp".

4. Ứng dụng Zoom sau đó sẽ bắt đầu tải xuống. Sau đó,
bạn nên nhấp vào tệp .exe để bắt đầu quá trình cài đặt.

5. Sau khi cài đặt, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản
Zoom của mình, tài khoản này có thể được thiết lập
thông qua trang web Zoom nếu bạn chưa có. Sau khi
tạo, bạn có thể sử dụng Thu phóng như bình thường cho
tất cả các cuộc gọi điện video và nhu cầu họp trực tuyến
của mình.

David Douglas Family Support: N
 ếu bạn cần trợ giúp hoặc có thắc mắc về công nghệ
những câu trả lời ở trên, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ Gia đình David Douglas.
Điện thoại: 503.261.8391
e-Mail: family_help_desk@ddsd40.org

