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ក ុំព្យូទ័រឌែល្ល ក្កូមប  ក របស់ក្កសួង៖ 
សេចក្តីណែនាំេម្រាបា់តាបិតា  

ស ើ ម្រក្មូប ៊ុក្ (Chomebook) គឺជាអ្វីសៅ? 

ម្រក្ូមប ៊ុក្ គឺជាក្៊ុាំព្យូទរ័យួរដៃ ណៃលអាចឱ្យសោក្អ្នក្សម្របើក្មមវធិីអ្៊ុីនធរ័ែិ ម្រក្ូម (Chome) សៃើមបចូីលសម្របើអ្វីមយួសៅ
ក្ន៊ុងវ៊ុបិដេ និង ក្មមវធិហី្គូសគគ ល (G Suite) ៃូចជា Docs, Drive និង ថ្នន ក្ស់រៀនហ្គូសគគ ល (Google Classroom)
។ សោក្អ្នក្អាចច៊ុចចូលសៅក្ន៊ុងឧបក្រែ៍សនេះជាមយួនឹងគែនី @philasd.org របេ់សោក្អ្នក្ សៃើមបភី្ជា ប់
ទាំនក្ទ់ាំនងជាមយួម្រគូរបេ់សោក្អ្នក្តាមរយៈថ្នន ក្ស់រៀនហ្គូសគគ ល និងចូលសធវើក្ិចចការរបេ់ថ្នន ក្ស់រៀន។ 

ក្ន៊ុងលក្ខែៈជាឧបក្រែ៍ណៃលណអែក្សលើមូលដ្ឋា នក្ន៊ុងលាំហ្ (Cloud-based) ម្រក្ូមប ៊ុក្គ្មម នក្ណនែងអទ៊ុក្ឯក្សារ  
(Hard-drive) សទ សហ្ ៊ុសនេះសហ្ើយវាមនិចាំបាចា់ន ម្របព្ន័ធម្រប ិប តិការវនីៃូវ ឬ ម្របព្ន័ធម្រប ិប តិការ iOS ឬ ក្មមវធិីសៃើមបៃីាំសែើ រការសនេះសទ។ 
សៅសព្លណៃលសោក្អ្នក្ភ្ជា បា់៉ា េ៊ុីនរបេ់សោក្អ្នក្សៅនឹងអ្៊ុីនធរ័ែិ  សោក្អ្នក្នឹងអាចចបស់អតើមសម្របើវាបាន! 

 

វធិី សបើក្សម្របើ និង ចូលសៅគែនីរបេ់សោក្អ្នក្ 
ជាំគ នទី ១ → សបើក្ ម្រក្ូមប ៊ុក្ សដ្ឋយច៊ុចម្រ ងគ់នែឹេះសបើក្បិទ សៅណប៉ាក្ខាងសលើ ម្រជុងខាងសាត ាំ ដនកាត រច៊ុច 
(សមើលរូបខាងសលើ)។ សោក្អ្នក្គបបសី ើញការសាវ គមនឱ៍្យសោក្អ្នក្ចូលសៅម្រក្ូមប ៊ុក្របេ់សោក្អ្នក្ 
(បង្ហា ញសៅខាងសវវង) ។ សម្រជើេយក្ «Next»។ 
ជាំគ នទី ២ → បញ្ចូ លស ម្ េះអ្នក្សម្របើរបេ់សោក្
អ្នក្ (អ្ តសលខរបេ់េិេស) 
ជាំគ នទី ៣ → បញ្ចូ លពាក្យេាា  ស់ាោរបេ់
សោក្អ្នក្ 
ជាំគ នទី ៤ → ច៊ុច «Sing in» 

 
ក្ាំែ ច់ាំណាំបណនែម→ សបើេិនជាសោក្អ្នក្ស ើញានបញ្ហា ដនការភ្ជា បម់្របព្ន័ធឥ ណខស េូមសធវើយ៉ា ងណសម្រជើេយក្ម្របព្ន័ធរបេ់អទេះសោក្អ្នក្។ 

បញ្ចូ លម្របព្ន័ធវា៉ា យគវ យ (Wi-Fi) 
សបើេិនជាសោក្អ្នក្ចូលគែនីរបេ់សោក្អ្នក្បានសដ្ឋយសជាគជយ័ ប៉ា៊ុណនតម្រ ូវការបញ្ចូ លម្របព្ន័ធវា៉ា យគវ យរបេ់សោក្អ្នក្ សោក្អ្នក្នឹងស ើញ
សារសនេះ សៅសព្លសោក្អ្នក្សបើក្ៃាំសែើ រការក្មមវធិី 
អ្៊ុីនធរ័ែិ  ម្រក្ូម របេ់សោក្អ្នក្។ េូមសធវើតាមជាំ
គ នខាងសម្រកាមសនេះ សៃើមបបីញ្ចូ លម្របព្ន័ធរបេ់អទេះ
សោក្អ្នក្។ េូមចាំថ្ន សោក្អ្នក្នឹងម្រ ូវការសលខ 
SSID (ឬ ស ម្ េះ) របេ់ម្របព្ន័ធណៃលសោក្អ្នក្ចង់
ចូលរមួ និងពាក្យេាា   ់ភ្ជា បស់ៅនិងម្របព្ន័ធសនេះ 
សៃើមបអីាចចូលសម្របើបាន។ 

 

 

  

សម្រជើសយកវា៉ាយគវ យ 
ព្ីក្ន៊ុងបញ្ា ីម្របព្ន័ធណៃលាន 

សបើេិនជាទទួលសារសនេះ សោក្អ្នក្ម្រ ូវបញ្ចូលម្របព្ន័ធរបេ់សោក្អ្នក្ 
១. ចូលសៅ «Status Bar» បង្ហា ញពី្ការ ភ្ជា បស់ៅវា៉ាយគវ យ។ សោក្

អ្នក្នឹងស ើញម្របព្ន័ធណៃលានទាំងអ្េ់។ 
ក្. សបើេិនជាស ើញវា៉ាយគវ យរបេ់សោក្អ្នក្ េូមសម្រជើេយក្ 

សហ្ើយបញ្ចូលពាក្យេាា  ។់ 
២. សបើមនិស ើញវា៉ាយគវ យរបេ់សោក្អ្នក្សទ ច៊ុចសលើរូបេញ្ហា សៃើមបី

បញ្ចូលម្របព្ន័ធរបេ់សោក្អ្នក្ 

Status Bar (របារសាែ នភ្ជព្) 
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ចូលសៅម្របព្ន័ធរបេ់េិេស (StudentNet) 
 
ជាំគ នទី ១ → ចូលសម្របើក្មមវធិីអ្៊ុីនធរ័ែិ  ម្រក្ូម របេ់សោក្អ្នក្ 
ជាំគ នទី ២ → បញ្ចូ លស ម្ េះអ្នក្សម្របើរបេ់សោក្អ្នក្ (អ្ តសលខរបេ់េិេស) 
ជាំគ នទី ៣ → បញ្ចូ លពាក្យេាា  រ់បេ់សាោសោក្អ្នក្ 
ជាំគ នទី ៤ → ច៊ុច «Log in» 
 
 
 
 
 

ការចូលសម្របើ ម្របភព្ព្ ័ា៌ន និង ថ្នន ក្ស់រៀនហ្គូសគគ ល សៅក្ន៊ុង Infinite Campus 
សៅសព្លច៊ុចចូលរចួសហ្ើយ សម្រជើេយក្ «Message Center (មែឌ លព្័ ា៌ន)» ព្ីបញ្ា ីណៃលេែិ សៅណអនក្ខាងសវវង។ ព្ីទាំព្រ័សនេះ សោក្អ្នក្អាច
ចូលសម្របើក្មមវធិី Student Launchpad សេៀវសៅសមសរៀនតាមអ្៊ុីនធរ័ែិ  និង ក្មមវធិីហ្គូសគគ ល ៃូចជា Drive, Docs និង ថ្នន ក្ស់រៀនហ្គូសគគ ល។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

វធិីសម្របើ ក្មមវធិីម្រក្មូ និង ការសម្របើទាំព្័រសៃើមដនម្រក្មូប ៊ុក្ (Chromebook Desktop) 
 

សៅសព្លសមើលទាំព្រ័សៃើមដនម្រក្ូមប ៊ុក្ ាន
ណអនក្េាំខាន់ៗ ចាំនួនបីណៃលអ្នក្សម្របើម្រ ូវការ
សម្របើ៖ (១) «Launcher» អតល់ការចូលសម្របើ
ក្មមវធិីអ្៊ុីនធរ័ែិ ម្រក្ូម និង ក្មមវធិី ហ្គូ
សគគ លសអសងៗសទៀ  (២) «Shelf» នឹង
បង្ហា ញព្ីក្មមវធិីណៃលសោក្អ្នក្បានសម្របើជា
ញឹក្ញាប ់និង (៣) «Status Bar» ណៃល
ព្ម្រងីក្សៅជាបញ្ា ី ណៃលអ្ន៊ុញ្ហា  ឱ្យសោក្
អ្នក្ណក្ ម្រមូវការសរៀបចាំេម្រាបឧ់បក្រែ៍ 
ម្រ ួ ព្ិនិ យវា៉ាយគវ យ ច៊ុចសចញ និង បិទ
ម្រក្ូមប ៊ុក្ របេ់សោក្អ្នក្។ 

សម្របើអ្ តសលខ
េិេស និង 
ពាក្យេាា   ់
សៃើមបចូីលសម្របើ
ម្របព្ន័ធរបេ់
េិេស 

បញ្ា ីអ្នក្សម្របើ 
និង ការអដល់ៃាំែឹង 

ព្ ័
ា៌
នរ
បេ់

េិ
េ
ស  

ព្ីមែឌ លព្ ័៌ាន 
េិេសអាចចូលសម្របើក្មម
វធិីចបស់អដើមរបេ់ព្ួក្សគ
ក្មមវធិី សេៀវសៅសមសរៀន
តាមអ្៊ុីនធរ័ែិ  និង
ក្មមវធិី G Suite ។ 

សម្របើការណេវងរក្ ឬ សម្រជើេរូប
េញ្ហា សៃើមបសីបើក្ក្មមវធិីព្ ី

Launcher 

ក្មមវធិីណៃលសោក្អ្នក្សម្របើញឹក្ញាប់
បាំអ៊ុ ស ើញសៅសលើ «Self (សធនើ)» 

សៃើមបសីម្របើអ្៊ុីនធ័រែិ  
សបើក្ Launcher 

សហ្ើយសម្រជើេយក្ក្មម
វធីិណេវងរក្ Chrome 

Browser 

ច៊ុចសលើ «Status Bar» សៃើមបអីាច េម្រមួលឧបក្រែ៍ ភ្ជា បស់ៅវា៉ាយ
គវ យ សមើលព្ ័ា៌នថ្មីៗ ចក្សចញ ឬ បិទក្៊ុាំព្យូទរ័ របេ់សោក្អ្នក្។ 

« Launcher » នឹងជួយ សោក្អ្នក្
ចូលសម្របើក្មមវធិីហ្គូសគគ ល (G Suite) 

សនេះគឺជាទាំព្រ័សៃើម 
ម្រក្មូប ៊ុក្ របេ់សោក្អ្នក្ 


