
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMATION REGARDING CHROMEBOOKS 
 
 
Students will keep their original Chromebook each year while enrolled at Valle Lindo 
School District. Students in grades TK-7 will not turn in their Chromebook at the 
end of this school year.  Students may use their school issued Chromebook to 
participate in online school programs throughout the summer months. When 
students are not using their Chromebook, the device should be stored in a dry, safe, 
indoor temperature.  Nothing should be placed on top of the Chromebook when in 
storage.  The Chromebook should be charged at the beginning of each day.  Only 
8th grade students and any student who transfers out of VLSD will be required to 
return their Chromebook before checking out. 
 
8th grade students will return their Chromebooks on the last day of school. 8th grade 
students are responsible for bringing their Chromebook, charging cord, and hotspot 
(if applicable) to the drive through promotion ceremony. Students will return their 
Chromebook prior to receiving their diploma.  
 
As a reminder, students are responsible for the general care of the Chromebook 
which they have been issued by the school.  Chromebooks that are broken or fail 
to work properly must be taken to the school office.  If a loaner Chromebook is 
needed, one will be issued to the student until their Chromebook can be repaired.   
 
Reminders: 
 

o No food or drink is allowed next to your Chromebook while it is in use. 
o Cords and cables must be inserted carefully into the Chromebook. 
o Shutdown Chromebook when not in use to conserve battery life. 
o Chromebooks should never be shoved into a small space or stepped on as 

this may break the screen. 
o Do not expose your Chromebook to extreme temperature or direct sunlight 

for extended periods of time. Extreme heat or cold may cause damage to 
the laptop. (Do not leave it inside a car for an extended period of time.) 

o Always bring your Chromebook to room temperature prior to turning it on. 
o Do not leave your Chromebook unattended at any time. 
o Do not leave your Chromebook and/or bag on the floor.  

 
 
 

Questions? 
Please contact the school office.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CHROMEBOOKS 
 
 
Los estudiantes conservarán su Chromebook original cada año mientras estén 
inscritos en el Distrito Escolar Valle Lindo. Los estudiantes en los grados TK-7 no 
entregarán su Chromebook al final de este año escolar. Los estudiantes pueden usar 
su Chromebook proporcionado por la escuela para participar en programas escolares 
en línea durante los meses de verano. Cuando los estudiantes no estén usando su 
Chromebook, el dispositivo debe almacenarse en un lugar seco y seguro a 
temperatura interior. No se debe colocar nada encima del Chromebook cuando esté 
almacenado. El Chromebook debe cargarse al comienzo de cada día. Solo los 
estudiantes de octavo grado y cualquier estudiante que se transfiera fuera de VLSD 
deberán devolver su Chromebook antes de registrarse fuera. 
 
Los estudiantes de octavo grado devolverán sus Chromebooks el último día de clases. 
Los estudiantes de octavo grado son responsables de traer su Chromebook, cable de 
carga y punto de acceso (si corresponde) a la ceremonia de promoción. Los 
estudiantes devolverán su Chromebook antes de recibir su diploma. 
 
Como recordatorio, los estudiantes son responsables del cuidado general del 
Chromebook que les ha entregado la escuela. Los Chromebooks que estén quebrados 
o no funcionen correctamente deben llevarse a la oficina de la escuela. Si se necesita 
un Chromebook en préstamo, se le entregará uno al estudiante hasta que se pueda 
reparar su Chromebook. 
 
Recordatorios: 
 

o No se permite comida ni bebida junto a su Chromebook mientras está en uso. 
o Los cables deben insertarse con cuidado en el Chromebook. 
o Apague el Chromebook cuando no esté en uso para conservar la batería. 
o Los Chromebook nunca deben colocarse en un espacio pequeño ni pisarse, 

ya que esto puede romper la pantalla. 
o No exponga su Chromebook a temperaturas extremas o luz solar directa 

durante períodos prolongados. El calor o el frío extremos pueden dañar la 
computadora portátil. (No lo deje dentro de un automóvil durante un período 
de tiempo prolongado). 

o Siempre lleve su Chromebook a temperatura ambiente antes de encenderlo. 
o No deje su Chromebook desatendido en ningún momento. 
o No deje su Chromebook y / o bolso en el piso. 

 
 

¿Preguntas? 
Comuníquese con la oficina de la escuela. 



 

 

 

 

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỔ CHROMEBOOKS 

 

Học sinh sẽ giữ Chromebook gốc của mình mỗi năm khi ghi danh tại Học khu Valle 
Lindo. Học sinh từ lớp TK-7 sẽ không sử dụng Chromebook của mình vào cuối năm 
học này. Học sinh có thể sử dụng Chromebook do trường mình cấp để tham gia vào 
các chương trình học trực tuyến trong suốt các tháng hè. Khi học sinh không sử dụng 
Chromebook, thiết bị phải được bảo quản ở nơi khô ráo, an toàn, nhiệt độ trong nhà. 
Không có gì nên được đặt trên Chromebook khi lưu trữ. Chromebook sẽ được sạc 
vào đầu mỗi ngày. Chỉ học sinh lớp 8 và bất kỳ học sinh nào chuyển khỏi VLSD sẽ 
được yêu cầu trả lại Chromebook của mình trước khi thanh toán. 

Học sinh lớp 8 sẽ trả lại Chromebook của mình vào ngày cuối cùng của năm học. Học 
sinh lớp 8 có trách nhiệm mang Chromebook, dây sạc và điểm phát sóng (nếu có) đến 
ổ thông qua lễ khuyến mại. Sinh viên sẽ trả lại Chromebook của họ trước khi nhận 
bằng tốt nghiệp. 

Xin nhắc lại, học sinh chịu trách nhiệm bảo quản chung cho Chromebook mà họ đã 
được nhà trường cấp. Chromebook bị hỏng hoặc không hoạt động bình thường phải 
được đưa đến văn phòng trường học. Nếu cần Chromebook cho mượn, một 
Chromebook sẽ được cấp cho sinh viên cho đến khi Chromebook của họ có thể được 
sửa chữa. 

Nhắc nhở: 

o Không được phép mang thức ăn hoặc đồ uống cạnh Chromebook của bạn khi nó 
đang được sử dụng. 
o Dây và cáp phải được lắp cẩn thận vào Chromebook. 
o Tắt Chromebook khi không sử dụng để tiết kiệm pin. 
o Chromebook không bao giờ được nhét vào một không gian nhỏ hoặc dẫm lên vì 
điều này có thể làm vỡ màn hình. 
o Không để Chromebook của bạn tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc ánh nắng trực 
tiếp trong thời gian dài. Quá nóng hoặc quá lạnh có thể gây hỏng máy tính xách tay. 
(Không để nó trong ô tô trong một thời gian dài.) 
o Luôn để Chromebook của bạn ở nhiệt độ phòng trước khi bật. 
o Không để Chromebook của bạn không được giám sát bất cứ lúc nào. 
o Không để Chromebook và / hoặc túi của bạn trên sàn nhà. 
 

Câu hỏi? 

Vui lòng liên hệ với văn phòng trường. 



 

 

 

 

 

有關色標的信息 

 

每年，學生在Valle Lindo學區入學時都將保留自己的原始Chromebook。 TK-7年級
的學生在本學年末不會上交Chromebook。在整個夏季，學生可以使用學校發行的
Chromebook參加在線學校課程。當學生不使用Chromebook時，應將設備存放在乾
燥，安全的室內溫度下。存儲時，請勿在Chromebook頂部放置任何物品。 
Chromebook應該在每天開始時收費。只有8年級的學生和轉出VLSD的任何學生都
需要在退房前歸還Chromebook。 

八年級的學生將在上學的最後一天歸還Chromebook。八年級的學生有責任通過促銷
儀式將自己的Chromebook，充電線和熱點（如果適用）帶到驅動器中。學生將在獲
得文憑之前將其Chromebook退還。 

提醒一下，學生應對學校發布的Chromebook的一般保養負責。損壞或無法正常使用
的Chromebook必須帶到學校辦公室。如果需要藉用者Chromebook，則會向學生髮
放一本，直到他們的Chromebook可以維修為止。 

 

溫馨提示： 

o在使用Chromebook時，不允許在其旁邊放置任何食物或飲料。 
o必須小心地將電線和電纜插入Chromebook。 
o不使用時關閉Chromebook，以節省電池壽命。 
o切勿將Chromebook推入狹小空間或踩在其上，否則可能會損壞屏幕。 
o請勿將Chromebook長時間暴露在極端溫度或直射陽光下。過熱或過冷可能
會損壞筆記本電腦。 （請勿將其長時間放在車內。） 
o在打開Chromebook之前，請務必使其保持室溫。 
o不要隨時讓您的Chromebook處於無人看管的狀態。 
o不要將Chromebook和/或包包放在地板上。 

 

 

問題？ 

請聯繫學校辦公室。 
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