Mang thiết bị riêng của bạn... Nhưng học sinh nên mang
theo thiết bị gì?
Tại các trường công lập quận Gwinnett, mỗi ngày càng có nhiều hoạt động hướng dẫn có thể
được tăng cường khi học sinh mang các thiết bị cá nhân của riêng mình (điện thoại di động, máy
tính bảng, máy tính xách tay, v.v.) đến lớp. Khi bạn xem xét giá trị của trải nghiệm này và cơ hội
cho con bạn sử dụng thiết bị cá nhân ở trường, đây là một số điều cần biết:
 GCPS khuyến khích học sinh tận dụng chính sách BYOD (Mang theo thiết bị của
riêng bạn), nhưng không cần phải tham gia.
 Học sinh nên mang theo các thiết bị mà chúng cảm thấy thoải mái khi sử dụng.
 Với nhiều hoạt động khác nhau mà học sinh có thể sử dụng một thiết bị trong lớp, không
một thiết bị nào có khả năng thực hiện tất cả.
 Một số thiết bị phù hợp hơn với các hoạt động hướng dẫn nhất định so với các thiết
bị khác. Bạn có thể muốn xem xét các lựa chọn và giới hạn dựa trên những gì lớp con
bạn đang làm.
-Máy tính bảng là một lựa chọn tốt cho học sinh tiểu học và rất tốt cho nghiên cứu trực
tuyến, xem video, ghi chú bằng ứng dụng và thậm chí chụp ảnh và tạo video nếu có máy
ảnh.
- Chromebook là một lựa chọn khác cho học sinh tiểu học cấp trên và trung học cơ sở. Nó
cho phép sinh viên dễ dàng tạo tài liệu hơn so với máy tính bảng. Hầu hết các tài liệu và ứng
dụng của Chromebook, tồn tại trong đám mây nhưng nó có thể được sử dụng mà không cần
truy cập internet. Chẳng hạn, sinh viên có thể sử dụng Google drive để sản xuất giấy tờ và
thuyết trình, truy cập các ứng dụng web của Google và Chrome, v.v.
- Và nhiều học sinh trung học cơ sở và trung học đánh giá cao một máy tính xách tay vì
nó cho phép họ truy cập phần mềm họ sử dụng để hoàn thành các bài tập và sử dụng với các
ứng dụng khác, cũng như internet.

Tìm kiếm một máy tính xách tay, Chromebook hoặc máy tính bảng cho học sinh của bạn? Hãy xem xét các tính
năng này.
Các tính năng

Máy tính xách tay

Chromebook

Máy tính bảng

Đề nghị cho...

Bất kỳ cấp độ, nhưng được ưu
tiên cho trường trung học cơ sở
hoặc trung học phổ thông

Bất kỳ cấp độ, nhưng được ưu tiên
cho trường trung học cơ sở hoặc
trung học phổ thông

Tốt nhất cho lớp tiểu học đặc
biệt là lớp dưới

Kích thước màn hình

9’ hay cao hơn

9’ hay cao hơn

7” hay cao hơn

Bộ nhớ / RAM

4GB trở lên

4GB trở lên

N/A

Lưu trữ

Tối thiểu 128GB

Tối thiểu 16GB
(Tối ưu 32 GB)

Tối thiểu 16GB
(Tối ưu 32 GB)

Tuổi thọ pin

7 giờ hoặc tốt hơn

7 giờ hoặc tốt hơn

7 giờ hoặc tốt hơn

*Không dây

802.11 A / B / G / N hoặc AC

802.11 A / B / G / N hoặc AC

802.11 A / B / G / N hoặc AC

Windows 10 trở lên
Mac OS - OS X 10.14 Mojave trở
lên

Chrome OS 83 trở lên

iOS 12 hay cao hơn
Android Pic 10.0 hay cao hơn

Hệ điều hành

* Không dây: N hoặc AC được ưu tiên
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