EACS ၇တန္း - ၁၂ တန္း iPad အတြက္ ေမးခြန္းႏွင႔္ အေျဖမ်ား
ေခါင္းစဥ္ - iPad ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ Apple Care+ ကာကြယ္မႈ (အာမခံ) အစီအစဥ္
iPads မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ရြကရ
္ န္ မည္သည့္အခ်ိန္၌ သတ္မွတ္ခပ
ဲ့ ါသလဲ?
၂၀၁၆၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ - ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ငွားရမ္းခမ်ားမွ ေငြေၾကးပံ႔ပိုးရန္ ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔ သိ႔ု ပထမ မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ပါသည္။
၂၀၁၆၊ ဧျပီလ ၁၂ ရက္ေန႔ - ၇တန္း မွ ၁၂ တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ iPad အသစ္မ်ားဝယ္ယူရန္ ဘုတ္အဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ေထာက္ခံ
ေပးခဲ႔ပါသည္။
၂၀၁၆၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ - EACS ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔မွ iPad ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ငွားခအား အတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။
၂၀၁၇၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ - EACS ေက်ာင္းဘုတ္အဖြဲ႔မွ ၇တန္း မွ ၁၂ တန္း အတြက္ iPad ပံုႏွိပ္စာအုပ္ငွားခအား ၉၂ ေဒၚလာသို႔ ေျပာင္းလဲအတည္ျပဳခဲ႔ပါသည္။
iPads မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ဘယ္ကရရွိပါသလဲ? ၇တန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စက္မႈနည္းပညာအတြက္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္
ငွားခသည္ ၉၂ ေဒၚလာ ၿဖစ္၍ ၄င္းထဲ၌ iPad ($399)၊ အဖုံး ($26)၊ အားသြင္းစက္ႏွင့္ Apple Care+ ၏ 3 ႏွစ္စာ ထပ္တုိး အာမခံေၾကးဘိုး ($99) ပါ၀င္သည္။
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ေက်ာင္းစာသင္ႏွစ္ သည္ ထပ္တိုး အာမခံ၏ သုံးႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ ၿဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ iPad မပ်က္စီးပါက မည္သို႔ ၿဖစ္ပါမည္လဲ ? အကယ္၍ iPad မပ်က္စီးပါက၊ ေနာက္ထပ္ အဖိုးအခမ်ား၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္၊ကုန္က်မႈမ်ား မရွိပါ။
အကယ္၍ iPad ပ်က္စီးပါက မည္သို႔ ၿဖစ္ပါမည္လဲ ? အကယ္၍ သုံးႏွစ္တာ အာမခံကာလအတြင္း iPad ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္တိုင္း Apple Care+ အာမခံ၏ တစိတ္
တပိုင္း အေနျဖင္႔ $49 အား မိဘမ်ားမွ အိတ္စိုက္ထုတ္ေပးေဆာင္ရပါမည္။
အကယ္၍ ကၽြနု္ပ္တြင္ မူလတန္း ကေလးမ်ားရွိလွ်င္ ဘာၿဖစ္မည္နည္း? Apple Care+ သည္ ၇တန္း မွ ၁၂ တန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္သာ အက်ဳံး၀င္
ပါသည္။
အကယ္၍ iPad က်ိဳးပဲ႔ပ်က္စီးလွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ အေနၿဖင့္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း? ပ်က္စၤီးသြားသည့္ iPad ကို ေက်ာင္း မီဒီယာ ကၽြမ္းက်င္သူထံသုိ႔ ၂၄ နာရီ
မွ ၄၈ နာရီအတြင္း ယူေဆာင္သာြ းရမည္။ Apple မွ iPad ကို ၿပဳၿပင္ေပးပါမည္၊ သု႔မ
ိ ဟုတ္၊ အမ်ားအားၿဖင့္ အစားထုိးေပးပါမည္။ ၂ရက္ ၃ရက္ လြန္ၿပီးေနာက္
ေက်ာင္းသား/သူ မွ မီဒီယာ ကၽြမ္းက်င္သူအား iPad ၿပန္လည္ေပးရန္ ေမးၿမန္းသင့္ပါသည္။
အကယ္၍ iPad ေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္၊ သု႔မ
ိ ဟုတ္၊ အခုိးခံရလွ်င္ ဘာၿဖစ္မည္နည္း? ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္၊ အခိုးခံရေသာ iPad မ်ားသည္ Apple Care+
အာမခံခ်က္၌ အက်ံဳးမဝင္ပါ။ အကယ္၍ ေပ်ာက္ဆုံးသြားလွ်င္၊သို႔မဟုတ္၊ အခိုးခံရလွ်င္၊ ေက်ာင္းသား/သူတ႔မ
ုိ ွ ေက်ာင္းသတင္းမီဒီယာ ကၽြမ္းက်င္သူ၊
သု႔မ
ိ ဟုတ္၊ (resource officer) အရာရွိကို ဆက္သယ
ြ ္ၿပီး၊ ေနာက္ေန႔ ေက်ာင္းတက္ရက္အျပီးတြင္ ပုလိပ္အား အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားၿခင္း ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
မိဘတုိ႔မွ ၄၂၅ ေဒၚလာအျပည္႔ (iPad အတြက္ ၃၉၉ ေဒၚလာ ႏွင္႔ အဖုံးအတြက္ 26 ေဒၚလာ) ေပးေဆာင္ရပါမည္။ EACS iPad မ်ားသည္ “Apple’s Device
Enrollment Program” အစီအစဥ္တင
ြ ္ ပါဝင္ထားသည့္အတြက္ အခုိးခံရၿပီးေနာက္ ၄င္း iPad အား အသုံးၿပဳ၍ မရႏိုင္ပါ။ ပုလိပ္သုိ႔ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားၿခင္း
မၿပဳမခ်င္း၊ သု႔မ
ိ ဟုတ္၊ အစားထုိးေလ်ာ္ေၾကးအျပည္႔ မေပးမခ်င္း၊ iPad ကို အစားထုိးေပးမည္ မဟုတ္ပါ။
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားမွ Apple Care+ ကုိဆက္သြယ္ႏိုင္သလား? ဟုတ္က့၊ဲ မည္သည့္ iPads ၿပသနာ မဆုိ ၇တန္း မွ ၁၂ တန္းအထိ ေက်ာင္းသူသားမ်ားအတြက္ ပညာေရး Apple care ဖုန္းနံပါတ္သည္ 800-800-2775 ၿဖစ္ၿပီး ၄င္းနံပါတ္ကို iPad အဖုံးေပၚရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈကဒ္ျပားေပၚတြင္ ေဖၚၿပထားပါသည္။
ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားမွ အဘယ္ေၾကာင့္ Apple Care+ ကိုဆက္သြယ္ရသနည္း? ေက်ာင္းသူ/သားမိဘမွ Apple IDs, Native Apps, Wi-Fi,
Buletooth, Open-In tools, iCloud storage and use ၊ iTunes,

battery life , privacy, App Store, iBooks Store, Safari, Accessibility features,

Keyboard features အစရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ Apple Care ကိုဆက္သြယ္ရပါမည္။

ေခါင္းစဥ္ - ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား
ဘာေၾကာင့္ အြန္လိုင္း ပုံႏွိပ္စာအုပ္ဘိုးအား ကၽြနု္ပ္ ေပးရပါသနည္း? မိဘတု႔မ
ိ ွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ လိုင္စင္ေၾကး ေပးေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
မိဘတို႔မွ ပုံႏွိပ္စာအုပ္အတြက္ မိမိတ႔ုိ iPads ေပးအပ္၍ လဲလွယ္ရယူႏိုင္ပါသလား? မရပါ။ iPad သည္ သင္ရုိးညြန္းအေထာက္အကူတစ္ခုအျဖစ္ ဘုတ္အဖြ႔မ
ဲ ွ
အတည္ၿပဳထားေသာ စက္ပစၥည္းတခု ၿဖစ္ပါသည္။
အခေၾကးေငြ ေဖၚၿပခ်က္ပါ “other” အကန္႔ထဲတြင္ မည္သည့္ အခေၾကးေငြမ်ား ပါ၀င္ပါသနည္း? စာရြက္မ်ား၊ မွင္ရည္ဗူးမ်ား၊ ဓါတ္ခြခ
ဲ န္းကုန္က်မႈမ်ား၊ႏွင္႔ သီးသန္႔
ဘာသာရပ္အတြက္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား/ ေက်ာင္းသံုးအေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္ “other” အကန္႔ ထဲတင
ြ ္ ပါ၀င္ပါသည္။
စာအုပ္မ်ားအားလုံးကို iPad ထဲ၌ ရရွႏ
ိ ိုင္ပါသလား? မရႏိုင္ပါ။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွ အဓိကပုံႏွိပ္စာအုပ္ ထုတ္ေ၀သူအားလုံးတု႔ိသည္ digital ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားသို႔ ကူး

ေၿပာင္းေနပါသည္။ အခ်ဳိ ႔ေသာပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပါ၀င္ေသာ အခ်က္အလက္နယ္ပယ္မ်ားအားလုံးကို iPad

ေပၚတြင္ အသုံးၿပဳႏိုင္ရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အကူမ်ားကို ရယူအသုံးၿပဳသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ လတ္တေလာတြင္၊ အဓိကဘာသာ
ရပ္အမ်ားစုကို iPad ေပၚ၌ digital ပုံစံၿဖင့္ တင္ေပးထားပါသည္။

ေခါင္းစဥ္ - iPad သတင္းအခ်က္အလက္
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးမွ မိမိ ကိုယ္ပိုင္စက္ပစၥည္းကို အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသလား? မရပါ၊ ပရိုဂရမ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရး ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္၊ EACS မွ
တစ္ဦးခ်င္း၏ ကိုယ္ပိုင္စက္ပစၥည္းမ်ားအား ေက်ာင္းဆက္သြယ္မႈတင
ြ ္ အသုံးၿပဳရန္ ခြင့္မၿပဳႏိုင္ပါ။ ဤေရြးခ်ယ္မႈကို အနာဂါတ္ကာလတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ
သြားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည့္ ဤေရရွည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အၿခားေက်ာင္း စနစ္တ႔တ
ုိ ြင္ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ေ
ုိ လ့လာခဲ့ၿပီးၿပီလား? ဟုတ္က့ဲ၊ ၁ အခ်ိဳး ၁ အစပ်ိဳး အသံုး ျပဳမႈ
(1း1 initiative) ၌ ေလာေလာဆယ္ ပါ၀င္ၾကေသာ ခရိုင္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေၿမာက္မ်ားစြာသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္တ႔ုိ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစပ်ိဳး အသံုးျပဳရာ၌
အသုံးၿပဳေသာ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္ iPads, MacAirs, Microsoft Surface, Lenovo Tablet, ႏွင့္ Windows လက္ပ္ေတာ႔ပ္ (Dell, HP) မ်ားပါ၀င္သည္။
၁ အခ်ိဳး ၁ အစပ်ိဳး အသံုးျပဳမႈ (1း1 initiative) စမ္းသပ္ၿခင္းမ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ၿပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ စက္မႈနည္းပညာညြန္ၾကားေရး
မွဴးမ်ား ႏွင့္ စကားျဖင္႔ ၿပန္လွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲပ
့ ါသည္။
ေက်ာင္းသူ/သားတု႔မ
ိ ွ ေက်ာင္းပိတရ
္ က္ကာလမ်ားတြင္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းထားရမည္လား? ေက်ာင္းသူ/သားအေနၿဖင့္ iPad ကို ေက်ာင္းတႏွစ္တာ
ကာလပတ္လုံး အိမ္တင
ြ ္ ယူထားႏိုင္ပါသည္။ iPad မ်ားကို ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မတိုင္မွီ ၂ ပတ္အလိုတြင္ ျပန္လည္သိမ္းယူပါမည္။
ေက်ာင္းၿပီးသြားသည့္အခါ စက္ပစၥည္းကို ကၽြနု္ပ္တုိ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသလား? မရႏိုင္ပါ။ စက္ပစၥည္းမ်ားကို 3 ႏွစ္ ကာလအတြက္သာ ငွားရမ္းထားသည့္အတြက္
၄င္းတု႔က
ိ ို ကၽြနု္ပ္တုိ႔ မပိုင္ပါ။ 4 ႏွစ္တာကာလ ျပီးဆံုးသည္႔အခါ ၄င္းတု႔က
ိ ို preK-6 အတန္းအတြက္ အသုံးၿပဳေကာင္းၿပဳပါလိမ့္မည္။
ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ေနာက္ထပ္ iPad အသစ္မ်ား ေပၚလာလွ်င္ ဘာၿဖစ္လာမည္နည္း? EACS စက္မႈနည္းပညာ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ဌာနတု႔မ
ိ ွ ေနာင္တခ်ိန္တင
ြ ္
ရရွိႏိုင္ေသာ စက္မႈနည္းပညာအားလံုး၏ ေရြးခ်ယ္မႈအသစ္မ်ား အားလုံးအား ၾကည္႔ရႈစဥ္းစားေပးပါမည္။

ေခါင္းစဥ္ - အတန္းထဲမွ iPad (စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈ/ တာ၀န္သိတတ္မႈ)
ကၽြနု္ပ္၏ ကေလးသည္ iPad အသုံးၿပဳရန္ လုိအပ္ပါသလား? ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အကူမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို iPad မွတဆင့္ ေပးပုိ႔မည္
ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ မိမိကေလးပညာေရးအတြက္ iPad သည္ လိုအပ္ခ်က္တခု ၿဖစ္ပါသည္။ ၁ အခ်ိဳး ၁ (1း1) ပရိုဂရမ္မွ သင္၏ေက်ာင္းသူ/သား အတြက္
တစ္ဦးခ်င္း ေလ႔လာသင္ယူမႈ ရရွိေစျပီး သူ/သူမ၏ အတန္းေဖၚမ်ား၊ ဆရာ/မ မ်ား၊ ႏွင္႔ ကမၻာၾကီး အား “ဆက္သယ
ြ ္” ႏိုင္စြမ္းရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးပါမည္။
စက္ပစၥည္းကို အိမ္သ႔ုိ ယူေဆာင္လာၿခင္းၿဖင့္ မည့္သည့္အက်ဳိးမ်ား ရွိသနည္း? iPad သည္ မွတ္စုမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ ညႊန္ျပ ပို႔ခ်
ေပးေသာဗီဒီယုိမ်ား၊ အိမ္စာမ်ား သိမ္းဆည္းထားရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ/သားအား ကၽြမ္းက်င္တတ္ေၿမာက္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးရန္ ပံုစံထုတ္ထားေသာ အၿခား
အခမဲ့ အသုံးခ်မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရရွိႏိုင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ စက္ပစၥည္း တစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းၿပင္ပ၌ iPad အသုံးၿပဳၿခင္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သား
တု႔အ
ိ ား အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အားလုံးအား ဆက္သယ
ြ ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ေပးပါလိမ့္မည္။
ကၽြန္ပ္တုိ႔ အိမ္၌ အင္တာနက္ရွိရန္ လုိအပ္ပါသလား? မလုိအပ္ပါ။ အိမ္၌ အင္တာနက္ရွိျခင္းသည္ အတန္းပိုင္ ဆရာတုိ႔၏ အသုံးၿပဳမႈေပၚတြင္ မူတည္
ေသာ္လည္း Google Docs ကဲ႔သို႔ Apps အမ်ားစုမွာ အင္တာနက္ လိုင္း တက္မထားေသာ္လည္း အသုံးၿပဳႏိုင္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားအေနၿဖင့္ အိမ္စာမ်ားကို
အိမ္၌ ၿပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔ ေက်ာင္းသြားသည့္အခါ ေက်ာင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္သည္ႏွင္႔ ခ်က္ခ်င္း ၿပန္လည္ဆက္သြယ္မႈ ရရွိ၍ ၄င္းတို႔၏
အိမ္စာမ်ားကို တင္သင
ြ ္းႏိုင္ပါသည္။ မလိုအပ္ဟုဆိုေစကာမူ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအေနၿဖင့္ အိမ္မွ အင္တာနက္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရာ၌ၿဖစ္ေစ၊
စာသင္ခန္းၿပင္ပမွ အတန္းေဖၚ ႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ရာ၌ အကူအညီျဖစ္ေစပါမည္။
အိမ္၌ သံုးမည္႔ အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈ ကို EACS မွ ပံ့ပိုးေပးပါသလား? မပံ့ပိုးေပးပါ။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ေလ်ွာ့ေစ်းျဖင္႔စားရေသာ ေန႔လယ္စာ၊ သု႔မ
ိ ဟုတ္၊ အခမဲ့
ေန႔လယ္စာ ရရွိၾကသည့္ EACS ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ အခ်ဳိ ႔ေနရာမ်ားတြင္ Comcast Essentials ၌ တစ္လလွ်င္ 9.95 ေဒၚလာႏႈန္းၿဖင့္
ဆက္သယ
ြ ရ
္ ရွိႏုိင္ပါသည္။ Comcast Essentials လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေက်းဇူးၿပဳ၍ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံပါ။ EACS
သည္ ေဒသခံ အင္တာနက္ဆက္သယ
ြ ္ေရးဌာနမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းမရွိပါ။
အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ အိမ္၌ အင္တာနက္ရွိၿပီးသား ၿဖစ္ပါက၊ ကၽြႏ္ုပ္ကေလးအေနၿဖင့္ ေက်ာင္းမွ စက္ပစၥည္းကို ကၽြနု္ပ္တို႔၏ အင္တာနက္ၿဖင့္ ဆက္သြယ္၍
အသုံးၿပဳႏိုင္ပါသလား? ဟုတ္က့၊ဲ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ စက္ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းအင္တာနက္မွ အိမ္အင္တာနက္သုိ႔ ေၿပာင္းလဲ၀င္ေရာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔
ကူညီေပးပါမည္။ ၎အတြက္ လုိအပ္ေသာ အရာမွာ ဆက္သယ
ြ ္ေရး၏ လွ်ိ႕ဝွကသ
္ ေကၤတ အမွတ္အသား (network password) ၿဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္ကေလးသည္ ဘာသာရပ္တုိင္းအတြက္ iPad ကို အသုံးၿပဳရပါမည္လား? iPad သည္ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသူ/သား၏ လက္စက
ြဲ ိရိယာတစ္ခု ၿဖစ္ပါမည္။
ဘာသာရပ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ အသုံးၿပဳပံု ကြဲျပားလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တ႔ုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တ႔၏
ုိ ဆရာ တစ္ဦးခ်င္းမွ ၎တိ႔အ
ု တြက္ အတန္း
မွတစ
္ ုမ်ား၊ အိမ္စာမ်ား၊ အစရွိသည္တ႔အ
ို ား တင္ၿပခြင့္ေပးမည့္ အြန္လုိင္းစာသင္ခန္းမ်ား ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားပါသည္။ စည္းကမ္းအားလုံးအားလိုက္နာ၍ iPad မ်ားကို
အသုံးခ်ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
အကယ္၍ ေက်ာင္းသူ/သားမွ iPad ကို ေက်ာင္းသုိ႔ယူသြားရန္ ေမ့က်န္ခဲ့လွ်င္ မည္သို႔ ၿဖစ္မည္နည္း? အကယ္၍ ေက်ာင္းသူ/သားမွ iPad ကို ေက်ာင္းသုိ႔
ယူလာရန္ ေမ့က်န္ပါက၊ သူ/သူမသည္ မိမိႏွင့္အတူ iPad ရွိစဥ္ကအတိုင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရွိပါသည္။
iPad ဘကၳရီသည္ ေက်ာင္းတက္ရက္ တစ္ေန႔တာလုံးအတြက္ ၾကာရွည္ခပ
ံ ါသလား? ကၽြႏ္ုပ္တ႔မ
ုိ ွ iPad ကိုေရြးခ်ယ္ရၿခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္မွာ
အၿခား ကြန္ပ်ဴတာ လက္ပ္ေတာ႔ပ္ ဘကၳရီမ်ားကဲ႔သ႔ို မဟုတ္ပဲ အားအၿပည့္သြင္းပါက၊ ၁၀ နာရီအထိ အသုံးခံႏိုင္ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ စက္မႈနည္းပညာ
လက္စစ
ြဲ ာအုပ္ထဲတင
ြ ္ ေဖၚၿပထားသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းသုိ႔လာသည့္အခါ စက္ပစၥည္းကို အားအၿပည္႔ ေသခ်ာျဖည္႔ရန္မွာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ တာ၀န္
ၿဖစ္ပါသည္။ ပံုမန
ွ ္အားၿဖင့္ သုည ရာခိုင္ႏႈန္း မွ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိအားၿပည့္ရန္ စက္ပစၥည္းကို ၂ နာရီ မွ ၃နာရီ အထိ အားျဖည္႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေခါင္းစဥ္ - စက္ပစၥည္း စီမံေဆာင္ရြက္ၿခင္း
ကၽြႏ္ုပ္ကေလးသည္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ကလပ္ဘ္၊ ေလ့က်င့္မ၊ႈ သုိ႔မဟုတ၊္ အားကစားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားပါသည္။ iPad လုံၿခဳံစြာသိမ္းဆည္းရန္အတြက္ မည္သူ၌
တာ၀န္ရွိပါသနည္း? EACS မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေက်ာင္းအဆင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ေက်ာင္းတြင္ ကစား သည္ၿဖစ္ေစ၊ အေဝးသြား၍ ကစားရသည္ၿဖစ္ေစ
မိမိတို႔ iPad မ်ားကို ေက်ာင္းမွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ မိမိတုိ႔၏ ပစၥည္းသိမ္းဆည္းခန္းထဲတင
ြ ္ ေသာ့ခတ္ထားခဲ့ရန္ ျပင္းျပစြာ တိုက္တန
ြ ္းလိုပါသည္။
ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ စက္မႈနည္းပညာပိုင္း ပံ့ပိုးေပးသည္႔ အစီအစဥ္ရပ
ွိ ါသလား? EACS ေက်ာင္းမ်ားတြင္ iPad ျပႆနာမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး
ရန္ စက္မႈနည္းပညာ နည္းၿပငါးဦးအား တာ၀န္ ေပးအပ္ထားပါမည္။ ထု႔အ
ိ ၿပင္ စက္မႈနည္းပညာဌာန စက္မႈပညာရွင္မ်ား၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ ဆုိင္ရာ နည္းၿပမ်ား၊
CRT’s ၊ မီဒီယာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္ မီဒီယာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈမ်ား ရရွိပါမည္။

ေခါင္းစဥ္ - iTunes Store ႏွင့္ App Store
ကိုယ္ပိုင္ iTunes အေကာင္႔ တစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္ပါသလား (Apple ID) ? မလိုအပ္ပါ။ 90+ အခမဲ့ ပညာေရးဆုိင္ရာ apps မ်ားအား အသုံးၿပဳရန္ EACS မွ
“တိုက္တန
ြ ္း” ပါသည္။ အၿခားေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ Apps, iBooks ၊ သု႔မ
ိ ဟုတ္၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ Apple ID မျဖစ္မေန
ရွိရပါမည္။ ၄င္းသည္ သင္႔ကေလးအား iPad အသုံးၿပဳရာ၌ ၎တိ႔ု စိတ္ဝင္စားေသာ apps, music, အစရွိသည္တို႔အား ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင္႔
ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္ေစရန္ EACS လမ္းညႊန္မႈ ေဘာင္အတြင္းမွ ခြင့္ၿပဳေပးပါလိမ့္မည္။
Software ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ရန္ ႏွင႔္ သြင္းရန္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ လိုအပ္ပါသလား? ခရက္ဒစ္ကဒ္ မလိုအပ္ပါ။ ေက်ာင္းသူ/သားတုိ႔မွ apps မ်ား ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ႏိုင္
မည္႔ အခမဲ့ Apple ID ဖြင္႔ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ေက်ာင္းသူ/သား၊ သု႔မ
ိ ဟုတ္၊ မိဘမ်ားမွ iTunes လက္ေဆာင္ကဒ္မ်ား၀ယ္ယႏ
ူ ိုင္၍ ေက်ာင္းသူ/သား၏ အေကာင္႔
ထဲသုိ႔ ေငြသြင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္ရန္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ မလိုအပ္ပါ။
ကၽြနု္ပ္ကေလးစက္ထဲသုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင္႔ apps မ်ား သြင္းယူႏိုင္ပါသလား? ဟုတ္က့၊ဲ မိမိတ႔ုိ ကေလးအတြက္ ေက်ာင္းမွ ေပးအပ္သည္တို႔ထက္ သာလြန္
ေကာင္းမြန္ေသာ apps မ်ား၀ယ္ယူရန္ မိဘမ်ားအား ကၽြနု္ပ္တ႔ို ခြင့္ၿပဳထားပါသည္။ ဤသိ႔ု လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္အေနၿဖင့္ ၄င္းတု႔၏
ိ iTunes အေကာင္႔ထသ
ဲ ုိ႔
လက္ေဆာင္ကဒ္ သြင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ သု႔ဆ
ိ ိုေစကာမူ iPad သည္ ၎တြင္ ထားရွိသည္႔ EACS ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားအား လိိုက္နာေနရဦးမည္ ၿဖစ္သည့္အတြက္
4+ ႏွင့္ 9+ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေသာ apps မ်ားကိုသာ သြင္းယူႏုိင္ပါသည္ (အခ်ဳိ႕ေသာ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 12+ စံႏႈန္းရွိေသာ
apps မ်ား)။
ေက်ာင္းသူ-သားမွ အၿခား apps ႏွင့္ေတးသီခ်င္းမ်ား ကူးယူႏိုင္သလား? ဟုတ္က့၊ဲ တိက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းမွ iPad အား ကိုယ္ေရး
ကိုယ္တာအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ခြင္႔ျပဳထားပါသည္။ ထပ္ဆင္႔အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ EACS စက္မႈနည္းပညာ လက္စစ
ြဲ ာအုပ္သုိ႔ ကိုးကားပါ။ 4+ ႏွင့္ 9+
စံႏႈန္း သတ္မွတ္ထားေသာ apps မ်ားကိုသာ သြင္းယူႏုိင္ပါသည္။ (အခ်ဳိ႕ေသာအထက္တန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ 12+ စံႏႈန္းရွိေသာ apps မ်ားကို
လက္ေထာက္ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင္႔ ခြင္႔ျပဳေပးပါသည္။)
App ၀ယ္ယူရာတြင္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားရွိသလား? ဆရာ/မမွ သီးသန္႔ ေတာင္းဆိုေသာ apps အား ၀ယ္ယူမႈမွ လႊ၍
ဲ EACS မွ အသံုးျပဳေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ apps
မ်ားအားလုံးသည္ အခမဲ့ၿဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ပညာေရးအတြက္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိပါက iPad ထဲသ႔ုိ ေနာက္ထပ္ apps မ်ား သြင္းေပးပါလိမ့္မည္။

ေခါင္းစဥ္ - Canvas (EACS သင္ၾကားေရး စီမံေဆာင္ရြက္ၿခင္း စနစ္)
Canvas (ကန္းဗတ္စ)္ ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ? Canvas (ကန္းဗတ္စ)္ ဆုိသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ခရိုင္၏ သင္ယူေလ့လာေရး စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈစနစ္ (Learning

Management System - LMS) ၿဖစ္ပါသည္။ LMS မွ ဆရာ/မ၏ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး သင္ရုိးညြန္းမ်ား တင္ၿပခ်က္ ပို႔စ္၊ ဗီဒီယုိမ်ား၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္ လင္႔ခ္မ်ား၊
ရုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူေရး လမ္းေၾကာင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ အၿခားပါဝင္သည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ၿပကၡဒိန္တခု လုပ္ကာ

စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္သကဲ႔သ႔ို ဘာသာရပ္တခုအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အကဲၿဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အိမ္စာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား
ထံသုိ႔ ေပးပို႔ႏိုင္ေစရန္ ဆရာ/မ အား ပံ့ပိုးေပးၿခင္းၿဖင့္ ဆရာ/မ ၏ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ အတန္းအား စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ပးပါသည္။
ေက်ာင္းသူ/သားအေနၿဖင့္ Canvas (ကန္းဗတ္စ္) ထဲသ႔ုိ မည္သ႔ုိ log in ၀င္ေရာက္ရမည္နည္း? Eacs.instructure.com သည္ Canvas (ကန္းဗတ္စ္) အတြက္
ခရိုင္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တခု ၿဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားတု႔ိ မွ Canvas ထဲသ႔ုိ log in ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ သူတ႔၏
ို ေက်ာင္းကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ log in
၀င္ေရာက္ျခင္း ႏွင္႔ အတူတူ ျဖစ္ပါသည္။ User name (အသံုးျပဳသူအမည္) မွာ ေက်ာင္းသား၏ ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ၿဖစ္ၿပီး၊ password
(လွ်ိဳ ႔၀ွကသ
္ ေကၤတ) မွာ ေက်ာင္းသား၏ ေရွ ႔ဆုံးအမည္ (ေရွ ႔ဆုံးအကၡရာအား စာလုံးၾကီးျဖင္႔ေရး၍) ႏွင့္ ေက်ာင္းသား မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ ေနာက္ဆုံး ၄ လုံး
ၿဖစ္ပါသည္။
မိဘတုိ႔အေနၿဖင့္ Canvas (ကန္းဗတ္စ)္ ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ပါသလား? ဟုတ္က့၊ဲ မိဘတို႔ ဆႏၵရွိပါက ၄င္းတု႔၏
ိ ကုိယ္ပိုင္ Canvas (ကန္းဗတ္စ္) တခုျပဳလုပ္၍
ဆက္သယ
ြ ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Canvas (ကန္းဗတ္စ္) သို႔၀င္ေရာက္ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးၿပဳ၍ မိမိကေလး၏ အတန္းပိုင္ဆရာအား
ေမးၿမန္းပါ။

