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Các chủ đề được bao gòm

❑Hướng dẫn ảo là gì?

❑Sự quan trọng của địa chỉ Email

❑Những công cụ giảng dạy nào được BCPS sử dụng?

❑Làm thế nào để tôi có thể hỗ trợ hướng dẫn ảo?

❑Làm thế nào để giao tiếp với giáo viên của con tôi?

❑Tài nguyên bổ sung
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Hướng dẫn ảo là gì?

Hướng dẫn ảo là một phương pháp học tập mà
giáo viên và học sinh sử dụng một lớp học trực

tuyến để tham gia vào việc học tập.
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Hướng dẫn ảo

• Trẻ em của bạn đã gặp phải những thách thức nào trong hướng
dẫn ảo vào mùa xuân?

• Con của bạn đã đạt được thành công nào trong hướng dẫn ảo

vào mùa xuân?



Tầm quan trọng của một địa chỉ email

• Email là cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày tại Hoa Kỳ. Đây 
là một trong những cách chính để nhận được cập nhật quan trọng từ
chính phủ, các bác sĩ, và hệ thống trường học, đến tên một vài.

• Nếu bạn không có một địa chỉ email, bạn nên thiết lập một lên càng
sớm càng tốt.

• Một vài trang web phổ biến để tạo tài khoản email là gmail.com, 
yahoo.com, và microsoft.com.

• Slide sau sẽ hiển thị như thế nào để thiết lập một tài khoản email bằng
cách sử dụng gmail.com.
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Làm thế nào để tạo một địa chỉ email

• Để tạo tài khoản Gmail, vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây:
• Ghé thăm

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&co
ntinue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=
exp&biz=false&hl=vi&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

• Điền vào tên, họ, tên người dùng và mật khẩu của bạn
• Nhấp vào "tiếp theo"
• Nhập số điện thoại, ngày sinh và giới tính của bạn
• Nhấp vào "tiếp theo"
• Đánh giá các điều khoản về quyền riêng tư
• Nhấp vào "Tôi đồng ý"
• Giữ địa chỉ email và mật khẩu của bạn ở những nơi an toàn để bạn không quên 

chúng
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https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&hl=vi&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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Công cụ giảng dạy

Trong quá trình giảng dạy ảo, BCPS chủ yếu sẽ sử dụng các
công cụ giảng dạy như sau:

BCPSOne incl  Ứng dụng hướng dẫn nhúng của BCPSOne

• Schoology

Bạn có thể nghĩ về nó như là một lớp học, nơi bạn có thể tìm thấy bài học, 

bài tập, lớp, và cập nhật. 

Google Meets

Giáo viên nắm giữ các cuộc họp trực tiếp bằng Google Meets.



BCPSOne

BCPSOne là nền tảng kỹ
thuật số có chứa tất cả các
công cụ và tài nguyên liên 
quan đến hướng dẫn ảo.

Hỗ trợ tài khoản người dùng
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/


Truy cập BCPSOne
Làm thế nào để truy cập BCPSOne từ máy tính

hoặc điện thoại thông minh?

• Máy tính: mở Google Chrome.

• Truy cập https://bcpsone.bcps.org/và nhấp vào
"đăng nhập vào BCPSOne"

• Nhập tên người dùng, mật khẩu và nhấp vào "đăng 
nhập".

• Nếu bạn không có tài khoản BCPSOne, vui lòng truy 
cập liên kết này: 
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%2
0a%20BCPS%20One%20Account%20Vietnamese.pdf 

để tạo một.

•

• Điện thoại: mở ứng dụng trình duyệt web của
bạn (Safari, Chrome, v.v.)

• Truy cập https://bcpsone.bcps.org/và nhấp vào
"đăng nhập vào BCPSOne"

• Nhập tên người dùng, mật khẩu và nhấp vào
"đăng nhập".

• Nếu bạn không có tài khoản BCPSOne, vui lòng
truy cập liên kết này: 
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Creat
e%20a%20BCPS%20One%20Account%20Vietna
mese.pdf để tạo một.

•
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%20a%20BCPS%20One%20Account%20Vietnamese.pdf
https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%20a%20BCPS%20One%20Account%20Vietnamese.pdf


Ứng dụng giáo dục trên BCPSOne

Con của bạn có thể truy cập nhiều ứng dụng giáo dục trên BCPSOne ma ̀ có thể

giúp hỗ trợ việc học của mình trong quá trình giảng dạy ảo.

Để truy cập chúng, hãy làm theo các bước dưới đây:

 Sử dụng thông tin đăng nhập của con bạn để nhập BCPSOne

 Trên màn hình chính, chọn "nội dung kỹ thuật số"

 Ở đây, bạn sẽ thấy nội dung chia thành hai nhóm các lớp, K-5, và 6 – 12.

 Các ứng dụng có sẵn cho tất cả các đối tượng như khoa học, xã hội học, toán, và ngôn ngữ nghệ

thuật.
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Schoology

Schoology là nền tảng trực tuyến mà giáo viên sử dụng
để đăng bài học và tài liệu cho các lớp học của con 
bạn. Nó cũng có thể được sử dụng bởi các học sinh để
gửi những bài tập và tin nhắn cho giáo viên của họ.
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https://bcps.schoology.com/home
https://bcps.schoology.com/home


Truy cập Schoology

• Làm thế nào để truy cập Schoology? (Vietnamese Video)

• Truy cập vào tài khoản của con bạn và chuyển đổi giữa 
nhiều tài khoản của con bạn (Vietnamese Video )

• Bắt đầu với ứng dụng di động Schoology (Vietnamese)

Các liên kết này có sẵn bằng tiếng Việt:

12

https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Schoology-%20Vietnamese.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account_VIDEO-Vietnamese.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20your%20Child's%20Account-%20Vietnamese.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts_VIDEO-Vietnamese.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/getting-started-with-the-schoology-mobile-app.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Getting%20Started%20with%20the%20Schoology%20Mobile%20App%20Vietnamese%20(1).pdf


Điều hướng Schoology

• Điều hướng Khung Cảnh Học Sinh trong Schoology

• Điều hướng tài khoản Phụ Huynh trong 
Schoology (Vietnamese Video)

Các liên kết này có sẵn bằng tiếng Việt:
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Student-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Parent%20View%20in%20Schoology_Vietnamese.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology_VIDEO-Vietnamese.aspx


Google Meet

• Google Meet là nền tảng được sử
dụng bởi BCPS để được hướng dẫn
đồng bộ.

• Học sinh phải có mã truy cập để
nhập vào Google Meet. Họ sẽ có 
thể nhận được các mã truy cập từ 
các trang Schoology khóa học của 
họ.
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Truy cập Google Meet

• Mở trình duyệt Chrome và chuyển đến https://meet.google.com. 
Hãy nhớ đăng nhập bằng Ủy nhiệm tài khoản BCPS của con bạn:

Tên người dùng thông thường của con bạn cộng với @bcps.org 
username@bcps.org
Mật khẩu máy tính thông thường của con bạn cho trường học

• Google Meet Guide (Vietnamese)

• Google Meet để học ở nhà cho Phụ huynh-Học Sinh (Vietnamese)

15

https://meet.google.com/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20Guide%20Vietnamese.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/googleMeet-LearnAtHome.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20for%20Learning%20at%20Home%20for%20Parent-Student%20Vietnamese.pdf


Accessing Google Meet 16

Đăng nhập bằng uỷ nhiệm tài
khoản BCPS của con bạn.

Biểu tượng này có tên viết tắt
của con bạn và chỉ ra rằng
bạn đã đăng nhập.

Nhập biệt hiệu cuộc họp (một cụm 
từ, ví dụ: jsmith17team) được cung 
cấp bởi giáo viên của con bạn.

Sử dụng Google
Chrome browser.



Truy cập Google Meet thông qua điện thoại
thông minh

• Tải ứng dụng Google Meet xuống điện thoại thông minh của bạn.

• Sau khi nó tải về, mở ứng dụng, và nhấp vào "tiếp tục" trên màn hình bắt
đầu.

• Khi được hỏi, hãy chắc chắn có video và âm thanh để con bạn có thể tham 
gia đầy đủ trong cuộc họp.

• Tiếp theo, bạn sẽ cần phải đăng nhập bằng cách sử dụng ủy nhiệm tài
khoản BCPS của con bạn bằng cách nhấp vào "thêm tài khoản".

• Khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào "mã cuộc họp" và nhập mã giáo viên 
của con bạn được cung cấp cho khóa học.
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Truy cập Google Meet thông qua điện thoại thông
minh
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Làm thế nào để tôi có thể hỗ

trợ con tôi trong hướng dẫn ảo?
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Lời khuyên cho hướng dẫn hỗ trợ

• Thiết lập thói quen cho con của bạn. Ví dụ:

• Giữ giờ đi ngủ và thời gian thức dậy nhất quán.

• Ăn sáng trước khi lịch học bắt đầu.

• Cố gắng duy trì một lịch trình thường xuyên hàng ngày

• Nếu có thể, tạo ra một không gian yên tĩnh cho con của bạn để làm bài 
tập. Nếu con của bạn sẽ học bài cùng một phòng với một đứa trẻ khác, 
dùng nụ tai hoặc tai nghe có thể giúp giảm thiểu sự xao lãng.

• Nếu con bạn sẽ ở với một người lớn khác trong quá trình giảng dạy ảo, hãy
cân nhắc việc chia sẻ lịch học của con em với họ và yêu cầu giúp đứa trẻ
theo lịch trình đó.
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Lời khuyên cho hướng dẫn hỗ trợ

• Nếu những con của bạn đang chia sẻ một thiết bị, xin vui lòng liên hệ
với trường để mỗi đứa trẻ có thể nhận được thiết bị của riêng 
mình. Trong khi chờ thiết bị khác, hãy tạo lịch trình mà con bạn có thể
theo dõi để sử dụng thiết bị.

• Khuyến khích trẻ yêu cầu sự giúp đỡ từ giáo viên khi cần thiết.

• Nói chuyện với con của bạn về những gì họ đã học được trong ngày
hôm nay.
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• Vào buổi sáng, bạn có thể hỏi:

• Con có các lớp học/chủ đề nào trong ngày
hôm nay?

• Con có bất kỳ bài thi nào không?

• Con sẽ dành thời gian của con như thế
nào?

• Con cần những hổ trợ nào?

• Cha/mẹ có thể làm gì để giúp đỡ con?

Xem xét hàng ngày
• Vào cuối ngày bạn có thể hỏi:

• Con đã học được đến đâu trong nhiệm vụ
của ngày hôm nay? 

• Con đã khám phá ra điều gì?

• Điều gì là khó khăn?

• Chúng ta có thể làm gì để làm cho ngày
mai tốt hơn?
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Hỗ trợ các nhu cầu về cảm xúc xã hội
• Hãy chắc chắn rằng con của bạn sẽ nghỉ giải lao từ truyền hình, máy tính và điện thoại suốt cả ngày.

• Khuyến khích hoạt động thể chất và tập thể dục.

• Xem xét cảm giác của con của bạn như thế nào.

• Xác định các chiến lược đối phó khác nhau phù hợp với con của bạn. Chiến lược có thể bao gồm:

• Viết trong một tạp chí

• Đi bộ

• Nghe nhạc

• Tạo một diện tích bình tĩnh trong nhà của bạn cho trẻ nhỏ

• Tận hưởng thời gian của gia đình.

• Thực hành kiên nhẫn và có lòng cảm thông với con của bạn và bản thân bạn.

• Tài nguyên từ sở hỗ trợ cảm xúc xã hội: 

https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support
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https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support


Làm thế nào để tôi giao tiếp với giáo
viên của con tôi?
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• Quay số 1-866-874-3972

• Cung cấp ID khách hàng #: 530771

• Cho biết ngôn ngữ bạn cần hỗ trợ trong

• Cung cấp mã truy cập: 505171

• Cung cấp cho người thông dịch số điện
thoại của BCPS mà bạn muốn gọi. 

Giao tiếp với giáo viên

Sử dụng Dòng Ngôn Ngữ

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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http://womentakingastand.blogspot.com/2011/11/answering-call.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Giao tiếp với giáo viên

Lời khuyên chung khi nhận cuộc gọi từ giáo viên

• Trong một năm học điển hình, một giáo viên có thể gọi cho bạn từ số 410-
887-xxxx hoặc 443-809-xxxx. Trong quá trình giảng dạy ảo, một giáo viên
có thể gọi cho bạn từ điện thoại di động của họ. Điều quan trọng là trả lời
cuộc gọi ngay cả khi bạn không nhận ra số trên màn hình của bạn.

• Khi một giáo viên sử dụng Dòng Ngôn Ngữ, số điện thoại có thể đến từ
bên ngoài Maryland, nhưng cuộc gọi được bảo mật.

• Nếu một giáo viên gọi cho bạn, và bạn cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ của
bạn, bạn có thể nói “Vietnamese please (Tiếng Việt, làm ơn)" để các giáo
viên biết để gọi lại cho bạn bằng cách sử dụng Dòng Ngôn Ngữ.
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Giao tiếp với giáo viên

Lời khuyên tiếp theo

• Bạn luôn có thể gửi email cho giáo viên của con bạn với những câu hỏi. Giáo
viên nên trả lời trong vòng 24-48 giờ.

• Bạn cũng có thể liên hệ với giáo viên từ Google Meet trong "giờ làm việc
văn phòng của họ." Chúng được liệt kê trong các khóa học Schoology của
con bạn.

• Hãy cân nhắc việc sử dụng Dòng Ngôn Ngữ nếu bạn cần trợ giúp bằng một
ngôn ngữ không phải tiếng Anh để liên lạc với giáo viên của con bạn.
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Tài nguyên bổ sung
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Các ứng dụng giáo dục bổ sung

Ngoài Schoology, con của bạn có thể truy cập vào nhiều ứng dụng giáo dục trên 
BCPSOne để có thể giúp hỗ trợ học tập của mình trong quá trình giảng dạy ảo.

Để truy cập chúng, hãy làm theo các bước dưới đây:

Sử dụng thông tin đăng nhập của con của bạn trong BCPSOne

• Trên màn hình chính, chọn “Nội dung kỹ thuật số"

• Ở đây bạn sẽ thấy nội dung chia thành hai nhóm cho các lớp, K-5, và 6 – 12.

• Các ứng dụng có sẵn cho tất cả các đối tượng như khoa học, xã hội học, toán, và ngôn ngữ
nghệ thuật.

• Khuyến khích con của bạn để sử dụng các ứng dụng khác có thể có sẵn cho bạn, chẳng hạn
như "Readiness Check“. Ứng dụng này cũng đưa cho các khuyến nghị cho các hoạt động khác
mà con bạn có thể làm để hỗ trợ việc học.
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/
https://bealearninghero.org/readiness-check/


Tài nguyên của Quận và Cộng đồng

• Trang web chính của BCPS 

(www.bcps.org) cung cấp một danh

sách toàn diện cho các tài nguyên

của quận và cộng đồng, bao gồm địa 

điểm thức ăn .

• Thông tin có sẵn bằng tiếng ả Rập, 

Miến điện, Trung Quốc, Pháp, Anh, 

Nepal, Nga, Tây Ban Nha, Urdu, 

Uzbek, Việt Nam, và Yoruba.
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https://www.bcps.org/
https://www.bcps.org/system/coronavirus/Meal_Sites.pdf


Danh sách kiểm tra
cuối cùng
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❑ Truy cập vào thiết bị và WIFI hoặc Hotspot.

❑ Tạo địa chỉ email.

❑ Tạo tài khoản BCPSOne.

❑ Truy cập Schoology.

❑ Truy cập Google Meet.

❑ Sử dụng đường dây Dòng Ngôn Ngữ để cập nhật với

trường học về thông tin liên lạc.

Chuẩn bị
cho Buổi 

Học Ảo cho 
mùa Thu


