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Trang Web Chromebook 
 
Tại Sao Nỗ Lực Này Lại Quan Trọng Đối Với Học Sinh Philadelphia? 
Tại Philadelphia, nhiều gia đình có phương tiện sử dụng máy tính tại nhà và các dịch vụ internet 
để giúp mở rộng việc học tập cho con em của họ sau giờ học trong khi nhiều người vẫn không có 
điều kiện này. Khảo Sát Năm 2019 của Sở cho thấy: 

• 45% học sinh lớp 3-5 có thể truy cập internet từ máy tính ở nhà. 
• 56% học sinh lớp 6-8 có thể truy cập internet từ máy tính ở nhà. 
• 58% học sinh lớp 9-12 có thể truy cập internet từ máy tính ở nhà. 

 
Còn Truy Cập Internet Thì Sao? 
Ngoài việc cung cấp Chromebook, Sở tiếp tục hợp tác với thành phố để lập một danh sách tổng 
hợp các sự lựa chọn Internet với chi phí thấp hoặc truy cập vào các điểm truy cập WiFi di động 
miễn phí trên toàn thành phố. Danh sách này sẽ có trên trang này và trang web của Thành phố 
Philadelphia một ngày gần đây. 
 
Đối với những gia đình cư trú tại các khu vực có sẵn Xfinity WiFi trong thành phố, hãng 
Comcast đang cung cấp Xfinity WiFi miễn phí cho tất cả mọi người - bao gồm cả những người 
đăng ký Internet không phải Xfinity. Để xem bản đồ các điểm truy cập WiFi Xfinity, hãy truy 
cập:  www.xfinity.com/wifi.  
 
Nguyên Tắc An Toàn 
Tất cả nhân viên của Sở Giáo Dục và Thành Phố nào tham gia vào việc phân phối Chromebook 
sẽ tuân theo những nguyêc tắc an toàn nghiêm ngặt được thiết kế để đảm bảo sức khỏe và an sinh 
cho nhân viên, học sinh và gia đình của chúng tôi. 
 
Những Nguyên Tắc An Toàn Này Bao Gồm: 

• Đeo găng tay và giữ khoảng cách với người xung quanh sáu (6) feet trong lúc chúng tôi 
chuẩn bị, sắp xếp và phân phối máy Chromebook.  

• Lau sạch tất cả các bề mặt trước và sau khi tiếp xúc: bàn, bút, thiết bị, tay nắm cửa, v.v. 
 

Nguồn Tài Liệu Học Tập Kỹ Thuật Số  
Sắp có! 


