Tự mang máy tính laptop
Tất cả học sinh lớp 7 đều phải tự mang theo máy tính (như netbook
hay laptop) tới trường học mỗi ngày.
Nhà trường đã thương lượng với công
ty để học sinh có thể mua máy tính với
một giá hợp lý và được tặng phần mềm
(software) miễn phí. Nhà trường mong
học sinh mua máy tính tại công ty dưới
đây:
https://www.orderportal.com.au/orderForm/orderform?orderformid=263&e
id=622

Detailed Information can be found:
On the College website http://braybrooksc.vic.edu.au/

Học sinh cũng có thể đem máy tính của
mình đến trường nếu máy tính của em
đạt được tiêu chuẩn của nhà trường.
Máy tính cũ có vài thiết bị Android không
lên được mạng của nhà trường. Máy
tính bảng tablet không thích hợp để sử
dụng trong trường. Xin tham khảo mục
Tự Mang Máy Tính trong quyển sách nhỏ
của nhà trường cho phụ huynh. Để biết
thêm chi tiết xin lên trang mạng trường
dưới mục chương trình (progams).
Nhà trường yêu cầu phụ huynh mua
máy tính vì máy tính này có thể sử dụng
trong trường.
Nhà trường hiểu rằng phụ huynh phải
trả nhiều chi phí như đồng phục, sách
vở, chi phí cho những hoạt động ngoại
khóa và máy tính laptop rất là tốn kém,
nên nhà trường đã liệt ra ba mục dưới
đây để phụ huynh có thể lựa chọn khi
mua máy tính:
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• Phụ huynh đặt máy tính trên mạng, từ công ty
mà nhà trường chọn là Learning with Technologies (LWT) portal website.
(braybrook.orderportal.com.au)
• Hình ảnh phần mềm software  eduSTAR đã
được bao gồm và học sinh phải bỏ đi sau khi
thôi học trường Braybrook.
• Phần cứng hardware cuả máy sẽ được công ty
LWT sửa chữa tại trường.
• Bao gồm Window 10
• Máy này đã có sẵn Microsoft Office cho học
sinh sử dụng
• Có bảo hành và được sửa chữa miễn phí

• Phụ huynh có thể tự mua máy tính ở
ngoài nhưng phải đạt tiêu chuẩn của
nhà trường.
• Học sinh có thể sử dụng Microsoft
Office khi học ở trường Braybrook.
• Bảo hành và sửa chữa máy tại tiệm
của quý vị mua. Nhà trường không
chịu trách nhiệm.
• Phụ huynh nên tự mua bảo hành
cho máy tính.
• Nhà trường không thay đổi những
gì trong máy của em, chỉ cho em sử
dụng mạng của trường và có thể in
bài trong trường.

MÁY CŨ
• Mua máy tính cũ của
trường Braybrook.
• $100
• Có thể sử dụng Microsoft Office khi học ở
trường Braybrook.
• Không còn bảo hành
của công ty nữa.
• Nhà trường sẽ giúp
học sinh sửa máy nếu
cần.
• Được nhà trường sửa
chữa trong vòng sáu
tháng.

