Có sẵ n tại tấ t cả các Địa điểm Thư viện Công cộng San José

Nút mở điện

HP Chromebook 11

́ nút mở điện (Power Button) để
Nhân
mở máy vi tính lên.
Khi máy vi tính ở trạng thái ngủ (Sleep),
́ nhanh nút này để mở lại.
hãy nhân
Khi máy vi tính đang hoạt động và quý
́ tăt,
́ lên nút mở điện, sau
́ hãy ân
vị muôn
́ tục ân
́ lên nút cho đên
́ khi máy
đó tiêp
́
tính điện toán tăt.

Các bộ phận bên trái

Các bộ phận bên phải

Lỗ Cắ m Nghe Âm Thanh
Cửa USB 3.1

Lỗ khóa an toàn

Cửa USB 3.1

Cửa Sạc USB-C
Cửa Đọc Thẻ Nhớ

Cửa Sạc USB-C

sjpl.org/vi/SJAccess

Quý vị muố n tìm hiểu nhữ ng kiế n thứ c cơ bản về
máy vi tính và tìm kiế m trên mạng?
̀ San José có một loạt lóp̛ học Kíên
́ Thúc̛ Kỹ Thuật Số
Thu ̛ Viện Cộng Đông
̛̃ căn bản về
(Digital Literacy) trong 8 giò ̛ cho quý vị. Quý vị có thể học nhung
máy vi tính, an toàn trên mạng, và sự riêng tu.̛ Học cách sử dụng máy vi tính
̛ ̛ trình và dịch vụ trên mạng.
và kêt́ nôí vói̛ các chuong
bit.ly/SJPLArticulateVI

Chọn lựa 1

Chọn lựa 2

́ thuć̛ co ̛ bản
̛̃ kiên
Học nhung
về máy vi tính
̀ thiêt́ để
Học các kỹ năng moí̛ cân
̀ huong
̛ ̛́ thế gioí̛ kỹ thuật số voí̛ 4
điêu
̀ học ngăn
́ hạn của chúng tôi. Để
tuân
trở nên tự tin hon̛ voí̛ công nghệ! Yêu
̀ phải ghi danh.
câu

Truy cập vào trang mạng
sjpl.org/vi/computer-classes
Quý vị cũ ng có thể truy cập trang
mạng này bằ ng cách sử dụng thiế t bị
di động của mình để quét mã QR này:

Để ghi danh, hãy gọi
(408) 256-3319
̃ nguoi
Buổi học này sẽ huong
̛ ̛́ dân
̛̛̀
́
̀
dùng nhung
̛̃ kiên thuć̛ co ̛ bản vê
́
thiêt bị kỹ thuật sô,́ giu ̛̃ an toàn trên
̀ riêng tu ̛ của nguoi
mạng, quyên
̛̛̀
dùng và cách truy cập các chuong
̛ ̛
trình và dịch vụ trên mạng khác.

́ toí̛ "Không thể
Cuộn xuông
́
̛́ học trực tiêp?"
tham gia lop
́ các liên kêt́
Tại đây, quý vị sẽ tìm thây
́ vào để thêm thông tin về
có thể nhâp
́ Anh,
̀ tiêng
lóp̛ Trình độ Kỹ thuật số băng
Tây Ban Nha và Việt Nam. Chúng tôi gioí̛
́ quý vị cảm
thiệu sự chọn lựa này nêu
́ thoải mái khi sử dụng internet.
thây

sjpl.org/vi/SJAccess

