
 

 
 

  

St Bernadette’s Catholic Primary School 

2 Willey St 

Sunshine North Vic 3020 

Ph: 039311 8872 

E: principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

ABN: 54 744 343 007 

 

 

Kính gởi quý Phụ Huynh, Các Bạn và Gia Đình, 

 

Với sự kết thúc của năm gần đến nhanh chóng một số lưu ý của chúng tôi chuyển sang 

năm 2018. Trường St Bernadette vui mừng thông báo năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục với Lớp 

Năm và Sáu của chúng tôi chương trình iPad 1:1. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ cung 

cấp cho tất cả học sinh trong các lớp học này iPad nhà trường sở hữu mà các em sẽ sử 

dụng ở trường mỗi ngày để tăng cường học tập của các em trong lớp, cũng như mang nó 

về nhà mỗi ngày để hỗ trợ việc học tập. Như trường hợp trước đây, chúng tôi hy vọng thiết 

bị này sẽ được học sinh sử dụng trong khoảng thời gian hai năm. 

 

Năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tối thông tin iPad cho phụ huynh của học sinh lớp 5 

vào Thứ Ba, 13 Tháng 2 lúc 7:00pm trong Không Gian Học Tập Lớp 5 và 6 để thảo luận 

cách chương trình sẽ được thực hiện thế nào. Cho rằng đây là một sự đầu tư quan trọng 

cho Cộng Đồng Nhà Trường, đây là một sự kiện bắt buộc đối với học sinh và phụ 

huynh Lớp 5. 

 

Trước buổi tối này, mỗi gia đình sẽ được cấp một bản hợp đồng: Sử dụng iPad được phụ 

huynh / người giám hộ và học sinh ký kết. Điều này sẽ cần phải được thực hiện như vậy 

trước khi lấy iPad. 

 

Các giáo viên và các học sinh của chúng tôi rất phấn khởi về việc học tập với iPads vào 

năm 2018 và xa hơn. Chương trình iPad 1: 1 của chúng tôi đã là một thành công cho tất cả 

những người tham gia cho đến thời điểm này và chúng tôi mong chờ tiếp tục điều này. 

Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ và cam kết của quý vị đối với việc học của con quý vị. 

 

Kính 

 
 

_____________________________  _____________________________ 
 

Mrs Joanne Webster            Mrs Bernadette Hitch 

Hiệu Trưởng                                                     Trưởng Ban  ICT  



 
 

Câu hỏi thường gặp: (Xin lưu ý rằng mặc dù tài liệu này đề cập cụ thể đến iPads, 

thông tin chung áp dụng cho các thiết bị khác) 

 

Tại sao trường thực hiện 1: 1? 

 

Chúng ta sống trong một thế giới đang thay đổi, nơi mà công nghệ luôn hiện diện và tích 

hợp trong nhiều khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Điều này có thể đúng, nhưng chúng ta 

không nên nghĩ rằng công nghệ là câu trả lời kỳ diệu cho con quý vị hưởng một nền giáo 

dục bậc nhất.Tập hợp các kỹ năng của thế kỷ 21 đòi hỏi các kỹ năng phê phán, kỹ thuật, 

hợp tác và giải quyết vấn đề; mà không đến đơn giản từ việc sở hữu một cái iPad. 

Những kỹ năng này phải được phát triển và giảng dạy. Đó là thông qua iPad mà chúng tôi 

có thể cung cấp các cơ hội cho con trẻ đặt câu hỏi, khám phá, tương tác và sáng tạo 

những câu trả lời cho một số câu hỏi quan trọng. 

 

 

Tại sao là iPads? 

 

Là một thiết bị cá nhân, iPad công hiệu, đa năng và dễ sử dụng. Nhiều trường học đã thực 

hiện nó thành công vào các chương trình trong lớp học và có một số lượng lớn các nghiên 

cứu cho thấy tiềm năng của nó để cải thiện kết quả học tập. IPad cung cấp cho chúng ta 

cơ hội nắm bắt, thử nghiệm và chia sẻ những suy nghĩ và ý tưởng của chúng ta: nó cho 

các học sinh của chúng ta một tiếng nói mạnh mẽ. Vai trò của iPad trong lớp học là để 

khuyếch đại việc học tập của học sinh. 

 
 

Nếu tôi không có Internet ở nhà thì sao? 

 

Trong khi có Internet là một lợi thế trong việc cho trẻ em tiếp cận với các nguồn tài nguyên 

học tập trực tuyến cho những việc như làm bài ở nhà hoặc thực hành các mục tiêu học 

tập, thì điều đó không cần thiết. Nhiều ứng dụng trên iPad sẽ hoạt động mà không có kết 

nối Internet. 

 

Làm cách nào để tôi thiết lập và quản lý thiết bị? 

 

IPad sẽ được thiết lập vì nó được quản lý bởi nhà trường. Điều này có nghĩa là nhà trường 

sẽ tải xuống tất cả các ứng dụng cần thiết cho việc học của con quý vị. Các ứng dụng này 

luôn luôn tiến triển, có nghĩa là giáo viên chắc chắn sẽ khám phá ra các ứng dụng mới mà 

họ nghĩ rằng sẽ mở rộng việc học và những ứng dụng này sẽ được bổ sung vào iPad. Quý 



vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho các ứng dụng được yêu cầu tại trường và 

con của quý vị sẽ có các ứng dụng các em cần cho việc học của mình mọi lúc. 

 

Tôi có cần một máy tính Mac hoặc máy PC để sao lưu iPad của tôi không? 

 

Quý vị có thể sao lưu iPad vào máy vi tính (Mac hoặc PC) nhưng quý vị không cần phải 

làm vậy. Nếu quý vị có một máy vi tính có phần mềm iTunes trên đó, quý vị có thể cắm 

iPad của mình vào đó để sao lưu một bản sao của những gì trên iPad của quý vi. Hầu hết 

mọi người không sử dụng tính năng này và thay vào đó sử dụng iCloud để sao lưu thiết bị 

của họ. Cài đặt để sao lưu lên iCloud có thể được tìm thấy trong ứng dụng Cài đặt> 

iCloud> Lưu trữ và Sao lưu. iCloud cung cấp 5GB miễn phí với tự do chọn lựa để mua 

thêm lưu trữ. 

 

Tôi nên làm gì nếu con tôi lạm dụng hoặc ngược đãi iPad của các em? 

 

Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này vào buổi tối Thông tin Phụ huynh vào Thứ Tư 14 

Tháng Hai. Điều này không phải là một vấn đề đơn giản, một kích thước phù hợp cho tất 

cả và cần được thảo luận chi tiết. Con của quý vị cần biết và hiểu rằng cần phải có những 

giới hạn được áp đặt trong việc sử dụng quá mức bất kỳ thiết bị (hoặc hoạt động) và 

những hậu quả đương nhiên cho việc sử dụng sai hoặc ngược đãi. 

 

Làm cách nào để tôi khám phá những gì con tôi đang làm trên thiết bị của các em? 

 

Câu trả lời đơn giản nhất cho việc này là xây dựng niềm tin và mối quan hệ với con của 

quý vị về cách các em sử dụng iPad của các em. Ngồi với các em thường xuyên và nói 

các em chia sẻ những gì các em đang làm. Đó là trọng tâm chính của trường St 

Bernadette, chương trình 1:1 tập trung vào Cyber Safety and Cyber Citizenship, được dạy 

kỹ càng trong năm trong các không gian học tập. Con của quý vị có thể thảo luận với quý 

vị dài lâu về các quy tắc và việc sử dụng được chấp nhận trong việc sử dụng công nghệ, 

cả trong và ngoài lớp học 

 

Con tôi sẽ sử dụng iPad trong lớp như thế nào? Các em có được phép chơi trò chơi 

không? Các em sẽ sử dụng nó bao lâu? 

 

Việc sử dụng iPad trong lớp học phụ thuộc vào chủ ý học tập vào thời điểm đó và liệu iPad 

có phải là công cụ thích hợp nhất để sử dụng hay không. Đây là quyết định của giáo viên 

dựa trên những gì họ hiểu về các công cụ đặc trưng cho học tập. Điều quan trọng là học 

sinh sử dụng một sự tổng hợp các hình thức học tập truyền thống như viết trên tập cũng 



như iPads. Việc sử dụng tốt nhất của iPad là những gì chúng ta gọi sự tiếp cận "Học tập 

Tổng Hợp": việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số và phi kỹ thuật số cân bằng với nhau. 

 

Làm cách nào để tôi tìm hiểu thêm về cách sử dụng iPad? 

 

Tin hay không, một trong những cách hay nhất để tìm hiểu về iPad là học từ nơi iPad. IPad 

rất dễ sử dụng cho hầu hết mọi người. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng 

nó, có hàng ngàn video minh họa trên YouTube chỉ cho quý vị cách thực hiện các chức 

năng cụ thể. Chỉ cần tìm kiếm "Làm thế nào để ___________ trên một cái iPad". Và nếu 

quý vị vẫn không chắc chắn, hãy hỏi con của quý vị. Các em sẽ hoặc giúp quý vị hoặc chỉ 

cho quý vị đi đúng hướng. 

 
 
 


