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ေက်ာင္းသား iPAD ဂတိ၀န္ခံခ်က္ 
       iPad ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊  ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားးကို  ကၽြႏု္ပ္ လိုက္နာပါမည္။ 
 

1. ကၽြႏု္ပ္ locker ထဲ၌ထားၿပီး ေသာမ့ခတ္ခဲ့လွ်င္၊ iPad ကုိ၊ ကၽြႏု္ပ္လက္၀ယ္၌ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။  
2. အၿခားေသာသူ တစ္စုံတစ္ဦးအား iPad ကို၊ ဘယ္ေသာအခါမွ၊ မေပးငွါးပါ။ 
3. အားသြင္းထားသည့္ iPad ႏွင့္အတူ၊ ေက်ာင္းသုိ႔၊ ကၽြႏု္ပ္ ေန႔စဥ္ ေရာက္လာပါမည္။ 
4. ခရုိင္မွေပးေသာ အဖုံးခြံ (သို႔) ခရိုင္မွ အတည္ၿပဳေသာ အၿခားအဖံုးခြံႏွင့္ ထားရွိၿခင္းၿဖင့္၊ ကၽြႏု္ပ္ iPad ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္။  
5. iPad (သို႔) အဖုံးခြံေပၚ၌ ေကာ္ကပ္စကၠဴစမ်ား (သို႔) ေကာက္ပ္တိတ္ေခြ (tape) မ်ား၊ ကၽြႏု္ပ္ ကပ္မည္မဟုတ္ပါ။  
6. Appe ID (မွတ္ပုံတင္) ကို၊ ကၽြႏု္ပ္ iPad အတြက္သာ အသုံးၿပဳပါမည္။ သင့္ Apple  ID ကိ ုမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား  သုံးရန္ ခြင့္မၿပဳပါႏွင့္။ 
7. မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိ iPad စစ္ေဆးမႈၿပဳႏုိင္ၿပီး၊၊ EACS လက္၀ယ္ ပုိင္ဆိုင္မႈ ၿဖစ္ေၾကာင္းကိ ုကၽြႏု္ပ္ နားလည္ပါသည္။ 
8. အေရွ႔အယ္လန္ခရိုင္ေက်ာင္းမ်ားမွ  တာ၀န္ရွိေသာ အသုံးၿပဳၿခင္း သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကၽြႏု္ပ္လိုက္နာပါမည္။ 
9. ခရုိင္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ၊ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ပညာေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အတြက္သာ အသုံးၿပဳပါမည္။  
10. iPad အခိုးခံရလွ်င္၊ ခ်က္ခ်င္း ပုလိပ္တုိင္ၾကားမႈဖြင့္ၿပီး၊၊ ေက်ာင္းသားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ခံမ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္ ေၿပာပါမည္။  
11. လ်စ္လ်ဴရႈၿခင္း၊ (သို႔) ခ်ဳိးေဖါက္ၿခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈအတြက္၊ ကၽြႏု္ပ္ တာ၀န္ယူပါမည္။  
12. ပ်က္စီးေသာ iPad အေၾကာင္းကုိ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္မွဴးအား၊၊ ခ်က္ခ်င္း ကၽြႏု္ပ္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။  
13. ခရုိင္ေတာင္းဆုိမႈအေပၚ၊ iPad, အားသြင္းႀကိဳး၊ ႏွင့္အဖုံးမ်ားကုိ ေကာင္းမြန္ေသာ နဂုိအေနအထားအတုိင္း ၿပန္အပ္ရန္၊ ကၽြႏု္ပ္သေဘာတူပါသည္။ 
14. အားသြင္းႀကိဳး ($5), အားသြင္းစက္($5), iPad အဖုံး($20) မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္ဖ်က္စီးလုိက္ၿခင္း (သို႔)  ေပ်ာက္သြားၿခင္းမ်ားအတြက္၊ အစားထိုး ေလ်ာ္ေပးရန္ 

သေဘာတူပါသည္။ 
15. ေက်ာင္းႏွစ္ဆုံးကာလ၌၊ ကၽြႏု္ပ္ကိ ုေပးခ့ဲေသာ iPad အား၊ ေက်ာင္းသုိ႔ၿပန္အပ္ပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္ေက်ာင္းမွ ထြက္လိုက္ၿခင္း။ ဆုိင္းငံ့ထားၿခင္း၊ (သို႔မဟုတ္) 

ေက်ာင္းထုတ္လိုက္လွ်င္၊ iPad ကို၊ ေက်ာင္းသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းၿပန္အပ္ပါမည္။  
16. အာမခံခ်က္၀ယ္ယူရန္ ေရြးခ်ယ္မႈရရွိၿပီး၊ သို႔မဟုတ္ပါက၊ ကိုယ္တုိင္ကုန္က်မႈမ်ားအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တာ၀န္ယူရမည္။  
17. ေက်ာင္းႏွစ္ဆုံးကာလ၌၊ (သို႔) ကၽြႏ္ုပ္ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ေသာ္၊ iPad ၿပန္အပ္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္၊ အစားထိုးေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္သေဘာတူပါသည္။ 

ပစၥည္းမ်ားၿပန္အပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းသည္၊ ကၽြႏု္ပ္အား ရာဇ၀တ္စီရင္ခ်က္ (သို႔) ၿပည္သူ႔တာ၀န္အရ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ႏွင့္ ပုလိပ္မွ ခုိးယူမႈအၿဖစ္ ၊ 
အမႈဖြင့္ႏုိင္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။   

 
iPad စီမံခန္႔ခြမဲႈ 

1. ေက်ာင္းသားႏွင့္ခရုိင္တို႔ကိ ုiPad ေပ်ာက္ဆံုးမႈမွ၊ ကာကြယ္ရန္၊ FindMyiPad ၀န္ေဆာင္မႈအား၊ အၿမဲဖြင့္ေနေစရမည္။ 
2. ကိုယ္တိုင္ (သုိ႔) ေက်ာင္းကြန္ပ်ဴတာတို႔ႏွင့္  iPad ကုိ(အခ်က္အလက္ကူးၿခင္း) သြင္းယူၿခင္းမၿပဳပါႏွင့္။  
3. FileWave ေဆာ့ဖ္၀ဲမွတဆင့္၊ ေက်ာင္းသား iPad မ်ားဆီသုိ႔၊ ခရုိင္မွ၀ယ္ယူသည့္ apps မ်ားကုိ၊ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ 
4. ေက်ာင္းသားတုိင္း၊ (သုိ႔) မိဘမ်ားမွ၊ ကိုယ္ပုိင္ apps, ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခမဲ့ apps, iBooks မ်ား၀ယ္ယူရန္၊ iTune ကိုယ္ပိုင္စာရင္း ၿပဳလုပ္ 

ရမည္။ iTune စာရင္းတည္ေဆာက္ရန္၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္မလိုအပ္ပါ။ မည္သည့္ app/downloads မဆို၊ EACS ေက်ာင္းသားစက္နည္းပညာလက္ စြစဲာအုပ္ 
ေဖၚလစီမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွရမည္။  

5. Apple ID/စာရင္းၿပဳလုပ္ရန္၊ ကိုယ္ပုိင္အီးေမးလ္ရွိရမည္။ ကိုယ္ပုိင္စာရင္းအၿဖစ္ သာဓကမ်ားမွာ- Yahoo, Gmail, စသၿဖင့္… 

6. EACS နည္းပညာဌါနမွ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း နဂိုပုံအတုိင္းသို႔ iPad အခ်က္အလက္ကူးယူၿခင္း (သို႔) ၿပန္ၿပီးအစၿပဳရမည္ဆုိလွ်င္၊  ကိုယ္ပုိင္ iTune စာရင္းမွ 
တဆင့္၊ ၀ယ္ယူသည့္ apps မ်ားကုိ၊ iCloud back up အသုံးမၿပဳလွ်င္၊ EACS မွ၊ apps မ်ားအတြက္၊ အာမခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။  

 
ေက်ာင္းသား iPad ဂတ၀ိန္ခံခ်က္ကုိ ဖတ္ရႈခဲ့ၿပီး၊ အခ်ိန္ၿပည့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စက္ယႏၱရားအသုံးၿပဳၿခင္းကို နားလည္ပါသည္။ 
သေဘာတူထားသည့္ EACS ေက်ာင္းသားစက္မႈ နည္းပညာလက္စြစဲာအုပ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား က်ဴးလြန္ပါက၊ စက္နညး္ပညာအသုံးၿပဳရန္ အခြင့္ထူးကို 
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး (သို႔) ပယ္ရွားနိင္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ဆုံးမသြန္သင္မႈအၿဖစ္ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ နားလည္ပါသည္။    

 

 
 

ေက်ာင္းသား လက္မွတ ္ ေန႔စြ ဲ

အမည ္- ____________________________________________ 
ေက်ာင္းသားမွတ္ပုံတင္နံပါတ္ - ____________________________ 
ေက်ာင္း - ___________________________________________ 
အတန္း - _______ iPad ပစၥည္းတံဆိပ္နံပါတ္ - ________________ 
 


