
 
Tổng quan về công nghệ 

Truy cập tài khoản 

Học sinh sẽ cần đăng nhập vào Chromebook hoặc thiết bị gia đình bằng tài khoản Google do quận cấp. 

Học sinh nên nhớ đăng xuất khỏi tài khoản Google của mình khi sử dụng xong máy tính ở nhà hoặc thiết 

bị dùng chung. Vui lòng truy cập liên kết sau https://bit.ly/2vU8R0h để được hướng dẫn cách truy xuất 

thông tin đăng nhập tài khoản Google của sinh viên. 

Truy cập email: 

Lớp K-4: Có tài khoản email Goddard, nhưng tài khoản này có thể gửi hoặc nhận email 

Lớp 5-12: Có tài khoản email Goddard và có thể gửi và nhận email từ người khác 

Lọc: Các trường công Goddard sẽ quản lý, định cấu hình và lọc tất cả các Chromebook thuộc sở hữu của 

quận. Mỗi thiết bị chạy qua hệ thống lọc nội dung huyện, bất kể thời gian hay địa điểm. Do đó, sẽ có 

nhiều trang web mà con bạn không thể truy cập từ Chromebook, nhưng chúng sẽ có thể truy cập tất cả 

các trang web và nội dung mà chúng cần để hoàn thành công việc cho lớp. Điều quan trọng cần biết là 

internet thay đổi nhanh chóng và không có giải pháp kỹ thuật nào sẽ hoàn hảo 100%. Ngay cả khi có các 

công cụ công nghệ này, phụ huynh vẫn cần giám sát việc sử dụng Chromebook của con mình khi không ở 

trong khuôn viên trường. Khi học sinh ở trên một thiết bị không thuộc sở hữu của trường, họ sẽ cần phải 

đăng nhập vào tài khoản Google của họ trên trình duyệt Chrome để bộ lọc internet của quận của chúng 

tôi hoạt động. 

 

** Học khu khuyến khích sự giám sát của người lớn đối với việc sử dụng Chromebook và công nghệ của 

con em mình khi không ở trong khuôn viên trường. Đây là một bài viết nói về cách giữ cho con bạn an 

toàn trực tuyến. https://www.avg.com/en/signal/how-to-keep-your-children-safe-online** 

Tùy chọn Internet 

Đối với các gia đình hiện không có truy cập internet, đây là một số tùy chọn có sẵn. 

1. Hotspot - Tính năng này có thể khả dụng trên gói điện thoại di động hiện tại của bạn. Vui lòng kiểm tra 

với nhà cung cấp điện thoại di động của bạn để xem tính năng này có khả dụng không. Một số nhà cung 

cấp đang tạm thời bật tính năng này để hỗ trợ nhu cầu học tập từ xa ngay lập tức. 

2. Cox - Thứ Hai hiệu lực, ngày 16 tháng 3 năm 2020 họ đang cung cấp: 

a. Thời gian có hạn, hai tháng đầu miễn phí dịch vụ Connect2Compete, $ 9,95 / tháng sau đó. 

b. Kiểm tra các chi tiết tại hoặc gọi số 1-800-234-3993. 

https://www.cox.com/resquil/iNET/connect2compete/covid-19-response.html 

3. AT & T - Để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, tạm thời truy cập từ AT & T: 



 
a. Cung cấp hai tháng dịch vụ miễn phí cho khách hàng truy cập mới đặt hàng trước ngày 30 tháng 4 

năm 2020. $ 5 / tháng hoặc $ 10 / tháng sau đó, tùy thuộc vào tốc độ của bạn. 

b. Mở rộng điều kiện dựa trên thu nhập và các hộ gia đình tham gia Chương trình Bữa trưa Trường học 

Quốc gia / Head Start. 

c. Miễn tất cả các phí quá cước dữ liệu internet tại nhà. 

d. Gọi số 1-800-234-3993 hoặc xem chi tiết 

 https://www.att.com/shop/iNET/access/#!/ 

  

https://www.att.com/shop/iNET/access/#!/


 
Yêu cầu hỗ trợ khách hàng của Tech 

 

BƯỚC 1: 

Cho con bạn chia sẻ vấn đề kỹ thuật với giáo viên của chúng để xem chúng có thể cung cấp không 

bất kỳ giải pháp. 

 

BƯỚC 2: 

Vui lòng gọi số 1-855-512-8324 hoặc truy cập chatk12itc.com trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 

5:00 chiều thứ Hai đến thứ Sáu. Khi gọi điện hoặc trò chuyện với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, bạn sẽ cần 

cung cấp số mã vạch có thể tìm thấy ở dưới cùng của Chromebook. Bạn cũng có thể gửi email tới 

support@goddardusd.com bất cứ lúc nào để được trợ giúp giải quyết các vấn đề bạn có thể gặp phải. Ai 

đó sẽ theo dõi địa chỉ email này từ 8:00 sáng - 3:00 chiều thứ Hai đến thứ Sáu. 

BƯỚC 3: 

Nếu vấn đề không thể được giải quyết qua email, điện thoại hoặc trò chuyện, Chuyên gia Công nghệ của 

Quận sẽ hẹn gặp tại một địa điểm của quận trong quận để giúp giải quyết vấn đề. Vì lý do an toàn, các 

cuộc hẹn trực tiếp sẽ được lên lịch trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 3:00 chiều và các hướng dẫn 

cách ly CDC hiện tại sẽ được tuân thủ. Tất cả các thiết bị sẽ được vệ sinh. 

 

** Vì lý do pháp lý, Sản phẩm Hỗ trợ Công nghệ sẽ không được phép hỗ trợ các thiết bị cá nhân ** 

  



 
Công cụ công nghệ đang được sử dụng 

 

  

 

o Seesaw là một cách đơn giản để giáo viên và học sinh ghi lại và chia sẻ những gì xảy ra trong lớp học 

 

o Seesaw cung cấp cho sinh viên một nơi để ghi lại quá trình học tập, sáng tạo và học cách sử dụng công 

nghệ. 

 

o Mỗi sinh viên có được tạp chí của riêng mình và sẽ thêm những thứ vào đó, chẳng hạn như ảnh, video, 

hình vẽ hoặc ghi chú. 

 

 

* Nếu giáo viên dạy con của bạn đang sử dụng Seesaw, bạn sẽ nhận được thư mời từ email để tham gia. 

* 

 

Seesaw là gì? 

Hướng dẫn tài nguyên Seesaw cho phụ huynh 

Câu hỏi thường gặp dành cho gia đình 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pzlrtDR84KY#action=share
https://drive.google.com/file/d/1PV2qdwa7KxHUmyRKsoK_EcbqdbP88iXa/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V3ELF2BjYPOL38v60FJdWuTxc_HFdLKgaHyYVoPBaVY/edit?usp=sharing


 
Công cụ công nghệ đang được sử dụng 

 

 

• Đối với giáo viên và học sinh, Google Classroom nền tảng thân thiện với giáo dục mang lại lợi ích của 

việc chia sẻ không cần giấy tờ và cộng tác kỹ thuật số cho các lớp học. Hàng chục triệu giáo viên và học 

sinh sử dụng Google Classroom tại hàng ngàn trường học trên khắp thế giới, khiến nó trở thành một 

trong những công cụ edTech phổ biến nhất trên toàn thế giới. 

 

• Mục đích của Google Lớp học là để tạo điều kiện giao tiếp không cần giấy tờ giữa giáo viên và học sinh 

và hợp lý hóa quy trình làm việc giáo dục. Google Classroom cho phép giáo viên tạo các lớp học, đăng 

bài tập, sắp xếp các thư mục và xem công việc trong thời gian thực. 

 

• Hướng dẫn gia đình về lớp học Google năm 2020 

 

• Giáo viên dạy con của bạn sẽ thông báo cho bạn nếu bé đang sử dụng Google Classroom. Nếu bạn gặp 

sự cố với Lớp học Google, vui lòng gửi email cho giáo viên dạy con của bạn vì họ có thể giúp khắc phục 

sự cố. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys&feature=youtu.be


 
Công cụ công nghệ đang được sử dụng 

 

  

Lớp võ đường 

 

• Lớp Dojo là một nền tảng giao tiếp trong trường mà giáo viên, học sinh và gia đình sử dụng hàng ngày 

để xây dựng cộng đồng gần gũi bằng cách chia sẻ những gì mà học được trong nhà học thông qua hình 

ảnh, video và tin nhắn. 

 

• Ứng dụng Class Dojo khả dụng cho các thiết bị iOS và Android và cũng có thể được truy cập trực tiếp 

qua máy tính hoặc điện thoại thông minh. 

 

• Tổng quan về lớp võ đường 

 

• Giáo viên dạy con của bạn sẽ thông báo cho bạn nếu bé đang sử dụng Lớp Dojo. 

https://www.youtube.com/watch?v=0IqnV06bKNw

