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Cách Tải Về Trình Duyệt An
Toàn trên Máy Tính Windows
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 Windows được hỗ trợ.
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Điều hướng đến http://www.bit.ly/spring_21.
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Chọn Download the Secure Browser (Tải về Trình Duyệt An Toàn) trong thanh bên.
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Chọn Secure Browser for Windows (Trình Duyệt An Toàn cho Windows).
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Chọn nút Download the Secure Browser for Windows (Tải về Trình Duyệt An Toàn cho Windows).
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Khi tệp đã được tải về, hãy chọn nút Run (Chạy) để mở Trình Hướng Dẫn Cài Đặt.

i
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Nếu chỉ được hiển thị với tùy chọn lưu, hãy lưu tệp vào một vị trí thuận tiện. Mở tệp cài đặt
CASecureBrowser12.5-2020-06-17-i686.msi để khởi chạy Trình Hướng Dẫn Cài Đặt.
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. Chọn OK hoặc Run (Chạy) để cài đặt trình duyệt
an toàn.
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Làm theo hướng dẫn trong Trình Hướng Dẫn Cài Đặt. Khi được nhắc chọn kiểu thiết lập, hãy chọn nút
Install (Cài đặt).
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Chọn nút Finish (Hoàn thành). Một biểu tượng lối tắt sẽ xuất hiện trên Màn hình nền.
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Khi khảo thí, hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy và khởi chạy CASecureBrowser từ lối tắt trên
Màn hình nền.
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