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ក្រូមប ៊ុរ HP ថ្មី (HP Chromebooks)៖ 
សេចក្តីណែនាំេម្រាប់ាតាបិតា 

 

ត ើ ក្រមូប ៊ុរ (Chomebook) គឺជាអ្វីតៅ? 

ក្រូមប ៊ុរ គឺជារ៊ុុំព្យូទ័រយួរដៃ ដៃលអាចឱ្យតោរអ្នរតក្បើរមមវធីិអ្៊ុីនធរ័ណិ ក្រូម (Chome) តៃើមបចូីលតក្បើអ្វីមយួតៅរន៊ុងវ៊ុបិ
ដៃ និង រមមវធីិហ្គូតគគ ល (G Suite) ៃូចជា Docs, Drive និង ថ្នន រ់តរៀនហ្គូតគគ ល (Google Classroom)។ តោរអ្នរ
អាចច៊ុចចូលតៅរន៊ុងឧបររណ៍តនេះជាមយួនឹងគណនី @philasd.org របៃ់តោរអ្នរ តៃើមបភី្ជា បទ់ុំនារ់ទុំនងជាមយួក្គូ
របៃ់តោរអ្នរតាមរយៈថ្នន រត់រៀនហ្គូតគគ ល និងចូលតៅថ្នន រត់រៀនរបៃ់អ្នរ។ 

រន៊ុងលរខណៈជាឧបររណ៍ដៃលដអែរតលើមូលដ្ឋា នរន៊ុងលុំហ្ (Cloud-based) ក្រូមប ៊ុរគ្មម នរដនែងអទ៊ុរឯរសារ (Hard-drive) តទ តហ្ ៊ុតនេះតហ្ើយវាមនិ
ចុំបាចម់ាន ក្បព្ន័ធក្ប ិប តិការវនីៃូវ ឬ ក្បព្ន័ធក្ប ិប តិការ iOS ឬ រមមវធីិតៃើមបៃីុំតណើ រការតនាេះតទ។ តៅតព្លដៃលតោរអ្នរភ្ជា បម់ា៉ា ៃ៊ុីនរបៃ់តោរ
អ្នរតៅនឹងអ្៊ុីនធរ័ណិ  តោរអ្នរនឹងអាចចបត់អតើមតក្បើវាបាន! 

វធីិ តបើរតក្បើ និង ចូលតៅគណនីរបៃ់តោរអ្នរ 
 
 

ជុំគ នទី ១ → តបើរ ក្រូមប ៊ុរ តដ្ឋយច៊ុចក្ ងគ់នែឹេះតបើរបិទ តៅដប៉ារខាងតលើ ក្ជុងខាងសាត ុំ ដនកាត រច៊ុច (តមើល
រូបខាងតលើ)។ តោរអ្នរគបបតី ើញៃូចរូបភ្ជព្តៅខាងតវវងដៃ។ 

ជុំគ នទី ២ → តក្ជើៃយរ «Let’s Go» 
 

 
 
 

ជុំគ នទី ៣ → តក្ជើៃយរក្បព្ន័ធវា៉ា យគវ យរបៃ់តោរអ្នរព្ីបញ្ា ីក្បព្ន័ធរន៊ុង ុំបនដ់ៃលមាន។ តៅតព្ល
តោរអ្នរតក្ជើៃយរក្បព្ន័ធរចួតហ្ើយ តគនឹងៃ៊ុុំឱ្យតោរអ្នរអតល់តលខៃមាា  ៃ់៊ុវ ថិភ្ជព្។ 

ជុំគ នទី ៤ → ច៊ុច «Connect» 
 

 
 
 
 

ជុំគ នទី ៥ → យល់ក្ព្មនឹងលរខខណ័ឌ របៃ់ក្បព្ន័ធហ្គូតគគ លក្រូម តដ្ឋយច៊ុចតលើ «Accept and Continue» 

 

  
 

ជុំគ នទី ៦ → ចូល
តៅគណនីរបៃ់ក្រ
ៃួងអ្បរ់ ុំ របៃ់
តោរអ្នរ 
 
  អ្ន៊ុញ្ញា  ឱ្យឧបររណ៍ៃុំតណើ រការ 

និង ររតមើលរុំដណថ្មីៗរបៃ់រមមវធិី 
ៃរតៃរ អ្ តតលខៃិៃស @ 

philasd.org របៃ់អ្នរ  
ៃរតៃរពារយៃមាា  ់

របៃ់អ្នរ 
ច៊ុចចូលតៅ SSO ជាមួយនឹង អ្ តតលខ

ៃិៃស និង ពារយៃមាា   ់របៃ់អ្នរ (មនិបាច់
ៃរតៃរ @philasd.org តទ) 



Translation & Interpretation Center (4/2020) Parent Student Stepper for New HP Chromebooks (Khmer) 

ច៊ុចចូលជាមយួ ក្រមូប ៊ុរ បនាទ បព់្ីបានៃុំត ើងតក្បើរចួតហ្ើយ 
 

ជុំគ នទី ១ → តបើរ ក្រូមប ៊ុរ តដ្ឋយច៊ុចក្ ងគ់នែឹេះតបើរបិទ តៅដប៉ារខាងតលើ ក្ជុងខាងសាត ុំ ដនកាត រច៊ុច 
(តមើលរូបខាងតលើ)។ តោរអ្នរគបបតី ើញការសាវ គមនឱ៍្យតោរអ្នរចូលតៅក្រូមប ៊ុររបៃ់តោរអ្នរ 
(បង្ហា ញតៅខាងតវវង) ។ តក្ជើៃយរ «Next»។ 
ជុំគ នទី ២ → បញ្ចូ លត ម្ េះអ្នរតក្បើរបៃ់តោរអ្នរ (អ្ តតលខរបៃ់ៃិៃស) 
ជុំគ នទី ៣ → បញ្ចូ លពារយៃមាា  ស់ាោរបៃ់តោរអ្នរ 
ជុំគ នទី ៤ → ច៊ុច «Sing in» 

 

 

 
 
 
 

រុំណ ច់ុំណុំបដនថម→ តបើៃិនជាតោរអ្នរត ើញមានបញ្ញា ដនការភ្ជា បក់្បព្ន័ធឥ ដខស ៃូមតធវើ
យ៉ា ងណតក្ជើៃយរក្បព្ន័ធរបៃ់អទេះតោរអ្នរ។ 

 

 
 

 
 

បញ្ចូ លក្បព្ន័ធវា៉ា យគវ យ (Wi-Fi) 
តបើៃិនជាតោរអ្នរចូលគណនីរបៃ់តោរអ្នរបាន
តដ្ឋយតជាគជយ័ ប៉ា៊ុដនតក្ ូវការបញ្ចូ លក្បព្ន័ធវា៉ា យគវ យ
របៃ់តោរអ្នរ តោរអ្នរនឹងត ើញសារតនេះ តៅតព្ល
តោរអ្នរតបើរៃុំតណើ រការរមមវធិីអ្៊ុីនធរ័ណិ  ក្រូម របៃ់
តោរអ្នរ។ ៃូមតធវើតាមជុំគ នខាងតក្កាមតនេះ តៃើមបី
បញ្ចូ លក្បព្ន័ធរបៃ់អទេះតោរអ្នរ។ ៃូមចុំថ្ន តោរអ្នរ
នឹងក្ ូវការតលខ SSID (ឬ ត ម្ េះ) របៃ់ក្បព្ន័ធដៃល
តោរអ្នរចងចូ់លរមួ និងពារយៃមាា   ់ភ្ជា បត់ៅនិង
ក្បព្ន័ធតនាេះ តៃើមបអីាចចូលតក្បើបាន។ 

 
 
 

ចូលតៅក្បព្ន័ធរបៃ់ៃិៃស (StudentNet) 
 
 

ជុំគ នទី ១ → ចូលតក្បើរមមវធិីអ្៊ុីនធរ័ណិ  ក្រូម របៃ់តោរអ្នរ 
ជុំគ នទី ២ → បញ្ចូ លត ម្ េះអ្នរតក្បើរបៃ់តោរអ្នរ (អ្ តតលខរបៃ់ៃិៃស) 
ជុំគ នទី ៣ → បញ្ចូ លពារយៃមាា  រ់បៃ់សាោតោរអ្នរ 
ជុំគ នទី ៤ → ច៊ុច «Log in» 

 
 
  

តក្ជើៃយរវា៉ាយគវ យ 
ព្ីរន៊ុងបញ្ា ីក្បព្ន័ធដៃលមាន 

តក្បើអ្ តតលខ
ៃិៃស និង 
ពារយៃមាា   ់
តៃើមបចូីលតក្បើ
ក្បព្ន័ធរបៃ់
ៃិៃស 

តបើៃិនជាទទួលសារតនេះ តោរអ្នរក្ ូវបញ្ចូលក្បព្ន័ធរបៃ់តោរអ្នរ 
១. ចូលតៅ «Status Bar» បង្ហា ញពី្ការ ភ្ជា បត់ៅវា៉ាយគវ យ។ តោរ

អ្នរនឹងត ើញក្បព្ន័ធដៃលមានទុំងអ្ៃ់។ 
រ. តបើៃិនជាត ើញវា៉ាយគវ យរបៃ់តោរអ្នរ ៃូមតក្ជើៃយរ 

តហ្ើយបញ្ចូលពារយៃមាា  ។់ 
២. តបើមនិត ើញវា៉ាយគវ យរបៃ់តោរអ្នរតទ ច៊ុចតលើរូបៃញ្ញា តៃើមបី

បញ្ចូលក្បព្ន័ធរបៃ់តោរអ្នរ 

Status Bar (របារសាថ នភ្ជព្) 
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ការចូលតក្បើ ក្បភព្ព្ ័ម៌ាន និង ថ្នន រត់រៀនហ្គូតគគ ល តៅរន៊ុង Infinite Campus 
តៅតព្លច៊ុចចូលរចួតហ្ើយ តក្ជើៃយរ «Message Center (មណឌ លព្័ ម៌ាន)» ព្ីបញ្ា ីដៃលៃថិ តៅដអនរខាងតវវង។ ព្ីទុំព្រ័តនេះ តោរអ្នរអាច
ចូលតក្បើរមមវធិី Student Launchpad តៃៀវតៅតមតរៀនតាមអ្៊ុីនធរ័ណិ  និង រមមវធិីហ្គូតគគ ល ៃូចជា Drive, Docs និង ថ្នន រត់រៀនហ្គូតគគ ល។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

វធិីតក្បើ រមមវធិីក្រមូ និង ការតក្បើទុំព្័រតៃើមដនក្រមូប ៊ុរ (Chromebook Desktop) 

តៅតព្លតមើលទុំព្រ័តៃើមដនក្រូមប ៊ុរ មានដអនរៃុំខាន់ៗ ចុំនួនបីដៃលអ្នរតក្បើក្ ូវការតក្បើ៖ (១) «Launcher» អតល់ការចូលតក្បើរមមវធិីអ្៊ុីនធរ័ណិ ក្រូ
ម និង រមមវធិី ហ្គូតគគ លតអសងៗតទៀ  (២) «Shelf» នឹងបង្ហា ញព្ីរមមវធិីដៃលតោរអ្នរបានតក្បើជាញឹរញាប ់និង (៣) «Status Bar» ដៃល
ព្ក្ងីរតៅជាបញ្ា ី ដៃលអ្ន៊ុញ្ញា  ឱ្យតោរអ្នរដរ ក្មូវការតរៀបចុំៃក្មាបឧ់បររណ៍ ក្ ួ ព្ិនិ យវា៉ា យគវ យ ច៊ុចតចញ និង បិទក្រូមប ៊ុរ របៃ់
តោរអ្នរ។ 

បញ្ា ីអ្នរតក្បើ 
និង ការអដល់ៃុំណឹង 

ព្ ័
មា
នរ
បៃ់

ៃិ
ៃ
ស 

ពី្មណឌ លព្ ័ម៌ាន ៃិៃស
អាចចូលតក្បើរមមវធីិចប់
តអដើមរបៃ់ពួ្រតគរមមវធីិ 
តៃៀវតៅតមតរៀនតាមអ្៊ុីន
ធរ័ណិ  និង រមមវធីិ G 

Suite ។ 

តក្បើការដៃវងររ ឬ តក្ជើៃរូប
ៃញ្ញា តៃើមបតីបើររមមវធីិពី្ 

Launcher 

រមមវធីិដៃលតោរអ្នរតក្បើញឹរញាប់
បុំអ៊ុ ត ើញតៅតលើ «Self (តធនើ)» 

តៃើមបតីក្បើអ្៊ុីនធរ័ណិ  
តបើរ Launcher 

តហ្ើយតក្ជើៃយររមម
វធិីដៃវងររ Chrome 

Browser 

ច៊ុចតលើ «Status Bar» តៃើមបអីាច ៃក្មលួឧបររណ៍ ភ្ជា បត់ៅវា៉ាយ
គវ យ តមើលព្ ័ម៌ានថ្មីៗ ចរតចញ ឬ បទិរ៊ុុំព្យូទរ័ របៃ់តោរអ្នរ។ 

« Launcher » នឹងជួយ តោរអ្នរ
ចូលតក្បើរមមវធីិហ្គូតគគ ល (G Suite) 

តនេះគឺជាទុំព្រ័តៃើម 
ក្រមូប ៊ុរ របៃ់តោរអ្នរ 


