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NTPS – Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng cho Tương Lai  

 

Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng cho Tương Lai là gì? 

Bắt đầu từ năm học tới, tất cả học sinh trung học cơ sở sẽ được phân Chromebook (1:1) cho riêng mình 

cùng túi đựng bảo vệ.  Học sinh sẽ sử dụng thiết bị này trong suốt thời gian trên lớp để hỗ trợ việc học 

và mang thiết bị về nhà mọi lúc, mọi nơi để học tập. 

Để đảm bảo thiết bị 1:1 sẽ phù hợp với học sinh và nhân viên của NTPS, các Trường Trung Học Cơ Sở 

Aspire và Salish đã tham gia thí điểm trong học kỳ thứ hai của năm học 2017-2018. Cuộc thử nghiệm với 

hơn 1.000 học sinh đã thành công và khu học chánh này đã chấp thuận mở rộng chương trình đến tất cả 

các trường trung học cơ sở trong năm học tới. 

 

Tại sao dùng thiết bị 1:1 tại NTPS? 

“Tất Cả Học Sinh Được Trao Quyền và Sẵn Sàng Cho Tương Lai” là tầm nhìn của chúng tôi đối với Hệ 

Thống Trường Công North Thurston.  Với việc các học sinh của chúng tôi lớn lên trong một thế giới kỹ 

thuật số đang phát triển, điều cần thiết là học sinh có các công cụ học tập kỹ thuật số mạnh mẽ cùng với 

hướng dẫn trách nhiệm công dân khi sử dụng kỹ thuật số để tham gia vào xã hội thế kỷ 21 của chúng ta. 

Với suy nghĩ này, Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng cho Tương Lai sẽ đảm bảo rằng tất cả học sinh sẽ 

có quyền truy cập công bằng, an toàn và đáng tin cậy vào các công cụ giảng dạy kỹ thuật số để hỗ trợ 

học tập mọi lúc, mọi nơi. 

 

Khi nào chương trình sẽ bắt đầu? 

Chúng tôi nhắm mục tiêu trong vài tuần đầu tiên khai giảng đối với các thiết bị mang về nhà.  Mùa hè 

này, mỗi trường sẽ liên lạc với các gia đình để cho họ biết ngày khai giảng cụ thể của họ và chi tiết bổ 

sung cho Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng cho Tương Lai. 

 

Tại sao chọn trường trung học cơ sở trước tiên? 

Kế hoạch hiện tại của khu học chánh là triển khai Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng cho Tương Lai tại 

các trường trung học cơ sở của chúng tôi trước, sau đó là các trường trung học phổ thông của chúng tôi 

sẽ tiến hành vào năm sau.  Với ý nghĩ đó, chúng tôi muốn chuẩn bị cho học sinh trung học cơ sở trước 

để dễ dàng chuyển tiếp vào chương trình thiết bị 1:1 dành cho trường trung học phổ thông.  Các trường 

trung học cơ sở của chúng tôi cũng có mật độ cao nhất về số lượng chromebook hiện có, làm giảm đáng 

kể chi phí để hướng tới dùng thiết bị 1:1 tại các cấp lớp này trước tiên.  
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Còn các trường NTPS khác thì sao? 

Phụ thuộc vào kết quả triển khai và tài trợ, NTPS dự kiến sẽ mở rộng Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng 

cho Tương Lai cho tất cả các trường trung học phổ thông trong năm học 2019-2020.   

Tại thời điểm này, NTPS không có kế hoạch hướng tới chương trình mang thiết bị 1:1 về nhà tại các 

trường tiểu học của chúng tôi.  Học sinh tiểu học của chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng các thiết bị tại tòa 

nhà và lớp học để hỗ trợ giảng dạy tại trường. 

 

Tại sao lại chọn Chromebook? 

NTPS đã chọn Chromebook làm thiết bị chính cho học sinh của chúng tôi làm giải pháp tiết kiệm chi phí 

để tăng quyền truy cập vào tài nguyên học tập kỹ thuật số cho học sinh của chúng tôi.  Chromebook 

NTPS là thiết bị chịu được va chạm trung bình, đáng tin cậy, và bảo mật, giúp học sinh và nhân viên truy 

cập internet cũng như bộ công cụ cộng tác mạnh mẽ thông qua Google Apps để hỗ trợ thành tích học 

tập của học sinh. 

 

Chương trình này được cấp vốn như thế nào? 

Là người quản lý tốt các nguồn tài chính của chúng tôi, NTPS đã đầu tư vào chương trình này bằng cách 

sử dụng nguồn vốn hiện có đã được cung cấp bởi tiểu bang và cộng đồng địa phương của chúng tôi. 

  

Điều gì xảy ra nếu thiết bị của con tôi bị mất, bị trộm hoặc bị hỏng? 

Với một khoản phí nhỏ, Chương Trình Bảo Đảm Thiết Bị 1:1 của NTP sẽ đài thọ hoàn toàn hoặc giảm chi 
phí sửa chữa tùy thuộc vào số lượng sự cố. Thông tin chi tiết về chương trình đảm bảo sẽ được cung cấp 
trước khi bắt đầu năm học. Tiền được đưa vào Chương Trình Đảm Bảo Thiết Bị 1:1 sẽ chỉ được dùng 
trong chương trình và sẽ tiếp tục tài trợ cho các lần sửa chữa, thay thế và nâng cấp các thiết bị 1:1. 
 
 
Con tôi có thể truy cập vào những gì trên thiết bị khi mang về nhà? 

Sự an toàn của học sinh trên internet là cực kỳ quan trọng đối với NTPS. Tất cả các thiết bị sẽ có bộ lọc 

trang web tại chỗ sẽ hạn chế nội dung có hại ở bất cứ nơi nào thiết bị được sử dụng. Các nguồn tài liệu 

về trách nhiệm công dân sử dụng kỹ thuật số sẽ được cung cấp để giúp các gia đình hỗ trợ cho sự an 

toàn của con em mình và chịu trách nhiệm đối với các thiết bị của các em bên ngoài trường học.   

 

Làm cách nào tôi có thể tìm hiểu thêm về Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng Cho Tương Lai? 

Các trường sẽ cung cấp thêm thông tin và lên lịch các buổi họp tối cho phụ huynh để thảo luận về 

chương trình trước khi bắt đầu năm học tới.  Xin hãy để ý những thông tin liên lạc này và cũng tham 
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khảo trang web Chương Trình Thiết Bị 1:1 Sẵn Sàng Cho Tương Lai tại địa chỉ 

www.nthurston.k12.wa.us/futureready.  

http://www.nthurston.k12.wa.us/futureready

