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Cách Tải Về Trình Duyệt
An Toàn trên Máy Tính Mac
Để đảm bảo thực hiện đánh giá an toàn, học sinh phải truy cập Bài Đánh Giá Hiệu Quả Học Tập và Tiến Bộ của
Học Sinh California (CAASPP) và Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Ngôn Ngữ của California (ELPAC) bằng trình
duyệt an toàn. Trình duyệt an toàn này khả dụng cho máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Mac được hỗ trợ.

1

Điều hướng đến http://www.bit.ly/spring_21.

2

Chọn Download the Secure Browser (Tải về Trình Duyệt An Toàn) trong thanh bên.

3

Chọn Secure Browser for Mac (Trình Duyệt An Toàn cho Mac).

4

Chọn nút Download the Secure Profile for Mac (Tải về Trình Duyệt An Toàn cho Mac).

i

Một cửa sổ bật lên cảnh báo rằng các tệp có thể gây hại cho máy tính của bạn. Nếu được tải về từ trang web
được cung cấp, chương trình đó an toàn để tải về và cài đặt.

5

Định vị và nhấp đúp vào tệp cài đặt mac-os-assessment-config-2.mobileconfig.

6

Chọn nút Continue (Tiếp tục) trong cửa sổ Profiles (Cấu hình).

7

Chọn nút Install (Cài đặt). Nhập mật khẩu của quản trị viên và chọn nút OK nếu cần.

8

Chọn menu Apple, sau đó System Preferences (Tùy chọn Hệ thống), và App Store (Cửa hàng Ứng dụng).

9

Chọn Automatically Check for Updates (Tự động kiểm tra các bản cập nhật) và các hộp chọn Install System
Data Files and Security Updates (Cài đặt Tệp dữ liệu hệ thống và Cập nhật bảo mật).

10

Bỏ chọn các hộp chọn Download Newly Available Updates in the Background (Tải về các Bản cập nhật mới
có sẵn trong nền) và Install App Updates (Cài đặt Bản cập nhật ứng dụng).

11

Chọn menu Apple, sau đó System Preferences (Tùy chọn Hệ thống), và Users & Groups (Người dùng & Nhóm).

i

Nếu biểu tượng ổ khóa ở góc dưới bên trái bị khóa, hãy chọn biểu tượng đó và nhập mật khẩu.

12

Chọn nút Login Options (Tùy chọn Đăng nhập) rồi bỏ chọn hộp chọn Show Fast User Switching Menu
(Hiển thị Menu Chuyển đổi người dùng nhanh).

13

Chọn nút Download the Secure Browser for Mac (Tải về Trình Duyệt An Toàn cho Mac) trên trang web Trình
Duyệt An Toàn.

14

Định vị và nhấp đúp vào tệp cài đặt CASecureBrowser12.5-2020-06-19-signed.dmg.

15

Kéo biểu tượng CASecureBrowser vào thư mục Applications (Ứng dụng).

16

Điều hướng đến Launchpad hoặc Applications (Ứng dụng) và nhấp đúp vào biểu tượng CASecureBrowser.
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