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iPad (អាយផែដ)៖  
សេចក្តីណែនាំេម្រាប់ឪពុក្ាត យ 

 

ត ើអាយផែដគឺជាអ្វ?ី 

អាចផែដ (iPad) គឺជាក ុំព្យូទរ័បន្ទះយួរដដមយួ ផដលអាចឱ្យតោកអ្នកត្បើកមមវធិីអ្ ីន្ធរ័ណិ  សាហ្វវ រ ីតដើមបចូីលត្បើអ្វីៗតៅកន ង
អ្ ីន្ធរ័ណិ ។ តៅតព្លផដលតោកអ្នកភ្ជា ប ់អាយផែដ របស់តោកអ្នកតៅន្ឹងអ្ ីន្ធរ័ណិ  តោកអ្នកន្ឹងអាចចាបត់ែតើម! មាន្
្បតេទ អាយផែដ ខ សៗគ្នន  ត ើយតដើមបដីឹងព្ី្បតេទដន្អាយផែដរបស់តោកអ្នក សូមតមើលតៅកន ងបណ្ដា ញ ភ្ជា បត់ន្ះ។  

វធិីចូលត្បើវ៉ា យហ្វវ យតៅកន ងអាយផែដ 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ១ → តបើក អាយផែដ តោយច ចគន្្ឺះតបើកបិទ តៅផែនកខាងតលើ ខាងសាត ុំដដដន្អាយផែដ ។ អ្នកគបបចីាប់

តែតើមព្ីទុំព្រ័តដើម (Home Screen)។ ប៉ាះរូបសញ្ញា  «Settings (តរៀបចុំ)»។ 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ២ → ប៉ាះ «WiFi (វ៉ាយហ្វវ យ)» 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ៣ → រកតមើល្បព្ន័្ធវ៉ា យហ្វវ យរបស់ែទះតោកអ្នក 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ៤ → ត្ជើសយកវ៉ាយហ្វវ យរបស់ែទះតោកអ្នក 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ៥ → បញ្ចូ លពាកយសមាា  វ់៉ា យហ្វវ យរបស់ែទះតោកអ្នក 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ៦ → ប៉ាះគន្្ឹះ «Home» តដើមបី្  ឡបត់ៅទុំព្រ័តដើមវញិ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

កុំណ ច់ុំណ្ដុំបផន្ែម→ តបើសិន្ជាតោកអ្នកទទួលសារថាមាន្បញ្ញា  សូមតធវើយ៉ា ងណ្ដត្ជើសយក្បព្ន័្ធអ្ ីន្ធរ័ណិ របស់ែទះតោកអ្នក។ 
កុំណ ច់ុំណ្ដុំបផន្ែម→ តបើសិន្ជាតោកអ្នក្ ូវការជុំន្ួយបផន្ែម សូមតមើល Apple’s Website ។ 
  

គន្្ឹះតបើកបទិ 

គន្្ឹះ Home 

កផន្្ងតោ កាស កផន្្ងសាកថ្ម 

តៅកន ងរូបសញ្ញា ផដលបាន្
បង្ហា ញតន្ះ មាន្ចុំណ ចព្ីរអាច
ចូលតៅកាន្ ់Settings Menu 

https://support.apple.com/en-us/HT201471
https://support.apple.com/guide/ipad/welcome/ipados
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ចូលតៅ្បព្ន័្ធរបស់សិសស (StudentNet) 
 

ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ១ → ប៉ាះតលើរូបសញ្ញា ច ចចូលរបស់ SDP 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ២ → បញ្ចូ លត ម្ ះអ្នកត្បើរបស់តោកអ្នក (អ្ តតលខរបស់សិសស) 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ៣ → បញ្ចូ លពាកយសមាា  រ់បស់សាោតោកអ្នក 
ជុំហ្វ៊ា ន្ទី ៤ → ច ច «Log in» 
 

 

 

 

 

 

ការចូលត្បើ ្បេព្ព្ ័ម៌ាន្ ន្ិង ថាន កត់រៀន្ គូតហ្វគ ល តៅកន ង Infinite Campus 
តៅតព្លច ចចូលរចួត ើយ ត្ជើសយក «Message Center (មណឌ លព្័ ម៌ាន្)» ព្ីបញ្ា ីផដលសែិ តៅផែនកខាងតវវង។ ព្ីទុំព្រ័តន្ះ តោកអ្នកអាច
ចូលត្បើកមមវធិី Student Launchpad កមមវធិី តសៀវតៅតមតរៀន្តាមអ្ ីន្ធរ័ណិ  ន្ិង កមមវធិី គូតហ្វគ ល ដូចជា Drive, Docs ន្ិង ថាន កត់រៀន្ គូតហ្វគ ល 
កដូ៏ចជាការតធវើអ្ន្តរាគមន្ត៍ាមអ្ ីន្ធរ័ណិ តៅតាមសាោ (Lexia, iReady ។ល។) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

កុំណ ច់ុំណ្ដុំបផន្ែម→ តបើសិន្ជាតគចងឱ់្យតោកអ្នកបញ្ចូ លតលខសមាា  ក់ន ងអាយផែដ ផដលជាកមមសិទធិរបស់្កសួងអ្បរ់ ុំតន្ះ សូមបញ្ចូ លតលខ 
«0000» ផ ប៉ា តណ្ដណ ះ។  
 
ការចូលត្បើកមមវធិីតែសងៗតទៀ តៅកន ង អាយផែដ 
អាយផែដតន្ះមាន្បញ្ចូ លកមមវធិីបផន្ែមជាត្ចើន្តទៀ ។ តដើមបតី្បើកមមវធិីណ្ដមយួ គឺ្គ្នន្់
ផ ប៉ាះតលើវផ ប៉ា តណ្ដណ ះ។ តៅតព្លឈបត់្បើកមមវធិី សូមច ចគន្្ឹះ «Home» តដើមបី្  ឡប់
តៅទុំព្រ័តដើមវញិ។ 

ទុំងតន្ះគជឺាកមមវធិផីដលតគត្បើជាញឹកញាប។់ 
្គ្នន្ផ់ ប៉ាះតលើរបូសញ្ញា  តដើមបតីបើកកមមវធិី។ 

ត្បើអ្ តតលខ
សិសស ន្ិង 
ពាកយសមាា   ់
តដើមបចូីលត្បើ
្បព្ន័្ធរបស់
សិសស 

បញ្ច ីអ្នកត្បើ 
ន្ិង ការែាល់ដុំណឹង 

ព្ ័
មា
ន្រ
បស់

សិ
ស
ស ព្ីមណឌ លព្ ័៌មាន្ 

សិសសអាចចូលត្បើកមម
វធិីចាបត់ែាើមរបស់ព្ួកតគ
កមមវធិី តសៀវតៅតមតរៀន្
តាមអ្ ីន្ធរ័ណិ  ន្ិង
កមមវធិី G Suite ។ 


