
Austin ISD Đang Kế Hoạch Giao Công Nghệ 

Nhân viên AISD đã lập một chương trình để cung cấp máy tính và internet đến càng nhiều học 
sinh  và các khu vực trong khi các trường đóng cửa. 

Chương trình này nhằm mục giúp các gia đình không có máy tính hoặc khả năng truy cập  
internet ở nhà, và sẽ hỗ trợ chương trình Học Tập Liên Tục của Austin ISD. Chúng tôi lập tờ 
thông tin sau đây để thông báo cho gia đình về chương trình và kết quả mong muốn. 

● Chương trình cung cấp một máy tính gọi là Chromebook cũng như điểm phát sóng Wi-
Fi cho học sinh lớp 6-7 tùy theo nhu cầu. 

● Khi giao đồ, sẽ không có động chạm trực tiếp giữa nhân viên và gia đình nhận thiết bị, 
để giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người. 

● Ở lớp 8-12, Austin ISD đã có chương trình một học sinh một thiết bị, vì vậy học sinh 
trong các lớp đó không cần phải yêu cầu thiết bị mới. 

● Sau khi hoàn thành bước đầu, Austin ISD có kế hoạch mở rộng tới nhiều lớp lớp hơn 
vào tuần 6 tháng Tư. 

● Về lớp 6-7, những những gia đình muốn nhận Chromebook hoặc Wi-Fi sẽ được hướng 
dẫn qua email về cách thức gửi yêu cầu. 

● Tất cả thiết bị phân phối được bảo vệ theo Nguyên Tắc Sử Dụng Được Chấp Thuận 
Của Austin ISD  (hồ sơ dạng PDF). 

● Để làm giảm sự cách biệt về công nghệ, Austin ISD đang trang bị xe buýt với khả năng 
Wi-Fi lên đến khoảng cách 200 feet. AISD sẽ đặt các xe buýt này tại các căn khu vực 
được xác định là có nhu cầu cao nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện kế hoạch này vào 
tuần 6 tháng Tư. 

● Nhân viên công nghệ sẽ cố gắng hết sức để phục vụ càng nhiều gia đình càng tốt, 
nhưng thiết bị có thể bị hạn chế. 

Mục tiêu của Quận là phục vụ tất cả các học sinh nào muốn có Chromebook trong khi bảo đảm 
an toàn nhất cho gia đình và nhân viên của chúng ta. 
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