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*** Vì đây là lần đầu tiên nhiều học sinh mang thiết bị về nhà, nên chúng tôi chỉ muốn nhắc quý vị 
rằng đây là thiết bị thuộc sở hữu của nhà trường.  Chúng tôi khuyến nghị chỉ nên sử dụng iPad 
cho các hoạt động Học Tập Từ Xa và không được sử dụng thiết bị vào những mục đích không 
được chỉ định.  Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng khi hoàn thành xong các hoạt động, học sinh 
nên cất ngay iPad vào túi xách của mình.  Phải trả lại Ipad, bộ sạc và dây cáp cho nhà trường vào 
ngày đầu tiên đi học lại sau thời gian nghỉ.  Cũng như các vật dụng khác thuộc sở hữu của nhà 
trường, nếu không trả lại iPad và/hoặc bộ sạc, quý vị có thể phải trả phí thay thế.   

Cách vệ sinh các sản phẩm Apple 

Khuyến nghị và hướng dẫn để vệ sinh iPad: 

Các sản phẩm Apple được sản xuất từ nhiều loại vật liệu và mỗi vật liệu có thể có các yêu cầu vệ 
sinh riêng. Để bắt đầu, sau đây là một số mẹo áp dụng cho tất cả các sản phẩm: 

● Chỉ sử dụng vải mềm, không xơ.  Tránh dùng vải nhám, khăn, khăn giấy, hoặc các vật 
dụng tương tự.  

● Tránh lau quá nhiều, có thể gây ra hư hại.  
● Rút phích cắm tất cả các nguồn điện, thiết bị và cáp bên ngoài. 
● Tránh để chất lỏng tiếp xúc với sản phẩm, trừ khi có ghi chú khác cho các sản phẩm cụ 

thể. 
● Tránh để hơi ẩm bay vào các khe hở. 
● Không sử dụng thuốc xịt, thuốc tẩy hoặc chất mài mòn.  
● Không xịt chất tẩy rửa trực tiếp lên sản phẩm. 

Sử dụng chất khử trùng trên sản phẩm Apple có được không?  

Sử dụng khăn lau cồn isopropyl 70 phần trăm hoặc Khăn Lau Khử Trùng Clorox không bão hòa, 
có thể nhẹ nhàng lau các bề mặt cứng, không xốp của sản phẩm Apple, như màn hình, bàn phím 
hoặc các bề mặt bên ngoài khác. Không dùng thuốc tẩy.  Tránh làm ẩm khe hở, và không nhúng 
sản phẩm Apple vào bất kỳ chất tẩy rửa nào. Không sử dụng trên bề mặt vải hoặc da. 



  

Cách sạc iPad:  

● Chỉ sử dụng bộ sạc Apple Được Chứng Nhận để sạc thiết bị. 
● Sạc thiết bị trong khu vực mở và không có chất lỏng.  
● Khi học sinh mang iPad về nhà, Northmont không thể theo dõi/giám sát nội dung mà học 

sinh đang xem vì thiết bị không có trên hệ thống Wi-fi của chúng tôi. Phụ huynh/người 
giám hộ có trách nhiệm giám sát những gì con mình đang làm trên thiết bị khi các em ở 
nhà.   
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