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KOREAN
랩탑(노트북)과 인터넷 서비스
휴교 기간에, 집에 랩탑이 없는 학생들
은 학군으로부터 랩탑을 빌릴 수 있습
니다. 부모님들께서는 위에 나열된 음
식 제공 학교들 중 한 곳에서 랩탑을 픽
업하시면 됩니다. 
랩탑 대여에 관심 있으신 부모님들은, 
아래의 직원들 중 한명에게 전화하시면 
됩니다. 아래의 직원들은 영어 외에, 외
국어 소통이 가능합니다.

Wenli Mithal (중국어)
MithalW@issaquah.wednet.edu
전화: 425-837-7106
문자: 978-252-3686 

Francisca Mejia Campos (스페인어)
CamposF@issaquah.wednet.edu
전화: 425-837-7141
문자: 978-400-2516

Ina Ghangurde (마라티어, 힌디어)
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu
전화: 425-837-7008
문자: 252-563-3498 

Krima Molina (필리핀어)
MolinaK@issaquah.wednet.edu
전화: 425-837-7214
문자: 971-251-0691

부모님이나 보호자분은 랩탑 사용 책무
에 대한  문서에 서명하셔야 합니다. 낮 
12시 이전에 랩탑 신청을 하시면,  다음
날 픽업하실 수 있습니다.

만약 집에서 인터넷이 안될 경우에, 랩
탑 사용을 위한 인터넷 핫스팟을 빌리
실 수 있습니다.(가정당 1개 제한) 지
금의 휴교 기간 동안, 많은 인터넷 회사
들에서 가정들이 손 쉽게 데이터 통신
이 가능하도록, 그들의 데이터 플랜을 
변경하고 있으니, 체크해보시기 바랍니
다. 인터넷 서비스 제공업체인 Com-
cast, T-Mobile, AT&T, Verizon 웹사
이트에서 더 많은 정보를 찾으실 수 있
습니다. 

학생들을 위한 학업 관련 리소스

이사콰 학군의 모든 학생들은 온라인 
디지털 툴에 액세스가 가능합니다.  
· 테크놀로지 툴과 로그인 방법 - 
http://bit.ly/isd-digital-tools
· 초등학교 - 디지털 툴 리소스 - http://
bit.ly/isd-digital-k-5
· 중고등학교 – 디지털 툴 리소스 - 
http://bit.ly/isd-digital-6-12

SPANISH
Computadora portátil y acceso 
a internet
Durante el cierre de la escuela, los es-
tudiantes que no tengan una compu-
tadora portátil en casa podrán recibir 
una prestada del distrito escolar. 

Padres interesados en recibir una 
computadora portátil prestada, por fa-
vor llamen a uno de los miembros del 
personal a continuación. Además del 
inglés, los miembros del personal están 
disponibles para atender su llamada en 
cualquier idioma.

Wenli Mithal (中文)
MithalW@issaquah.wednet.edu
Officina: 425-837-7106
Texto: 978-252-3686

Francisca Mejia Campos (Español)
CamposF@issaquah.wednet.edu
Officina: 425-837-7141
Texto: 978-400-2516

Ina Ghangurde (Marathi, Hindi)
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu
Officina: 425-837-7008
Texto: 252-563-3498

Krima Molina (Filipino)
MolinaK@issaquah.wednet.edu
Officina: 425-837-7214
Texto: 971-251-0691

Se les pedirá a los padres o tutores 
que firmen un formulario asumiendo 
la responsabilidad de la computadora 
portátil. Las solicitudes hechas antes 
de las 12:00 p.m. (mediodía) estarán 
disponibles para
el día siguiente.

Las familias pueden también recibir un 
punto de acceso (hotspot) a Internet 
para la computadora portátil si no tie-
nen Internet en su hogar (límite uno por 
familia). Tenga en cuenta que muchas 
compañías han cambiado sus reglas 
para dar a las familias más opciones 
de datos durante este tiempo.

Se puede encontrar más información 
en los sitios web de las empresas. 
Comcast, T-Mobile, AT&T y Verizon.

Recursos académicos para estudian-
tes.

Cada estudiante en el Distrito Escolar 
de Issaquah tiene acceso a herramien-
tas digitales en línea.
· Herramientas tecnológicas e infor-
mación para iniciar sesión. - http://bit.
ly/isd-digital-tools
· Primaria: recursos de herramientas 
digitales - http://bit.ly/isd-digital-k-5
· Secundaria: recursos de herramien-
tas digitales - http://bit.ly/isd-digi-
tal-6-12

VIETNAMESE
Máy tính xách tay và Internet

Trong thời gian đóng cửa trường, học sinh 
không có máy tính xách tay ở nhà có thể 
kiểm tra một chiếc từ khu học chánh. Phụ 
huynh sẽ có thể nhận máy tính xách tay 
tại một trong những trường Hỗ trợ Thực 
phẩm được liệt kê ở trên.

Phụ huynh quan tâm đến việc kiểm tra 
máy tính xách tay, xin vui lòng gọi cho một 
trong các nhân viên dưới đây. Ngoài tiếng 
Anh, nhân viên luôn sẵn sàng nhận cuộc 
gọi của bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.

Wenli Mithal (中文)
MithalW@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7106
Text: 978-252-3686 

Francisca Mejia Campos (Español)
CamposF@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7141
Text: 978-400-2516

Ina Ghangurde (Marathi, Hindi)
GhangurdeI@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7008
Text: 252-563-3498 

Krima Molina (Filipino)
MolinaK@issaquah.wednet.edu
Office: 425-837-7214
Text: 971-251-0691

Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được 
yêu cầu ký vào một biểu mẫu chịu trách 
nhiệm cho máy tính xách tay. Yêu cầu 
trước 12:00 tối (trưa) sẽ có sẵn để nhận 
vào ngày hôm sau.

Các gia đình có thể kiểm tra một điểm 
nóng internet cho máy tính xách tay nếu 
internet không có sẵn ở nhà (giới hạn một 
điểm cho mỗi gia đình). Xin lưu ý rằng 
nhiều công ty đã thay đổi quy tắc của họ để 
cung cấp cho các gia đình nhiều tùy chọn 
dữ liệu hơn trong thời gian này. Thông tin 
thêm có thể được tìm thấy trên các trang 
web của công ty. Comcast, T-Mobile, AT & 
T và Verizon.

Tài nguyên học tập cho sinh viên
Mỗi học sinh trong Khu Học Chánh Issa-
quah đều có quyền truy cập vào các công 
cụ kỹ thuật số trực tuyến.
· Technology tools and information on lo-
gin - http://bit.ly/isd-digital-tools
· Elementary school - Digital tool resour-
ces - http://bit.ly/isd-digital-k-5
· Secondary school – Digital tool resources 
- http://bit.ly/isd-digital-6-12
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