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CHUẨN BỊ CHO VIỆC
HỌC TRỰC TUYẾN

Thông tin dành cho phụ huynh
và người chăm sóc
Học trực tuyến nhằm bổ sung cho các tài nguyên học tập mà giáo viên đã 
áp dụng để bảo đảm tính liên tục của việc học tập giữa ở nhà và ở trường.

Tập hướng dẫn này được chuẩn bị nhằm giúp quý vị hỗ trợ con mình trong việc học trực 
tuyến. Tập hướng dẫn chứa đựng những lời khuyên thực tiễn và thông tin về những hỗ trợ 
sẵn có nếu quý vị cần.

Nhiều trường trên khắp tiểu bang hiện sử dụng hệ thống quản lý học tập (learning 
management system - LMS) để hỗ trợ việc dạy và học, vì vậy quý vị có thể vốn đã quen 
thuộc với một vài trong số các công cụ này. Có được lợi ích tối đa cho con mình từ việc 
chuyển sang học trực tuyến nghĩa là được chuẩn bị để sẵn sàng.

Môi trường học tập
•     Xem xét đến việc tạo ra một không gian học
      tập được dành riêng, trong đó giảm thiểu
      những yếu tố có thể gây mất tập trung.

•     Sắp xếp cho con một chiếc bàn hay bàn học và
      ghế thích hợp.
•     Bảo đảm là môi trường này là thích hợp nếu
      con quý vị sẽ sử dụng các chương trình truyền
      hình trực tiếp.

Cấu trúc
•     Nhà trường của quý vị sẽ cung cấp các chi tiết cụ
      thể về các hoạt động học, các bài đánh giá và các
      mốc thời gian. Hãy bảo đảm là quý vị theo dõi
      những giao tiếp này và con mình hiểu các kỳ
      vọng của giáo viên và tuân theo một nền nếp.
•     Thường xuyên hỏi con để xem chúng đang thích
      nghi thế nào, việc học của chúng đang tiến triển
      thế nào và rằng chúng đang áp dụng các thói
      quen trực tuyến an toàn.
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Công nghệ
Con quý vị sẽ cần: 

•     Một thiết bị thích hợp như máy vi tính để bàn,
      máy vi tính xách tay, iPad hoặc máy tính bảng
      cùng lúc có thể xử lý được việc soạn thảo văn bản
      và các cuộc gọi có hình.
      Nếu không có, hãy nói chuyện với nhà trường
      của con để xem họ có thể giúp đỡ không. Các tư
      liệu in ra giấy cũng có thể được cung cấp.

•    Phần mềm máy vi tính cụ thể cần cho việc học
      tập của con quý vị. Xin lưu ý là tất cả học sinh từ
      lớp 3 trở lên đều có Office 365, trong đó bao gồm
      các công cụ như Microsoft Word và Excel.
•     Kết nối internet tại nhà đáng tin cậy.
•     Tiếp cận được đến hệ thống quản lý giáo dục của
      mình hoặc cổng giao thức của trường, bao gồm
      các địa chỉ trang mạng, các chi tiết đăng nhập của
      người sử dụng và mật khẩu.

•     Xem xét đến nhu cầu cần có máy quay phim có
      kết nối internet nếu nó không có trên trên máy vi
      tính cá nhân hay máy vi tính xách tay của quý vị
      như một phần cứng tiêu chuẩn.

Sự hỗ trợ
•     Liên lạc với nhà trường nếu quý vị đang gặp các
      vấn đề về việc có internet hay thiết bị thích hợp
      cho con mình. Họ sẽ hỗ trợ quý vị bằng một giải
      pháp khác.
•     Muốn đặt lại mật khẩu và được hỗ trợ kỹ thuật
      cho hệ thống quản lý học tập mà nhà trường của
      quý vị ưa sử dụng hơn, hãy liên lạc với trường của
      con quý vị.

•     Truy cập  Our Learning SA để có các tài nguyên
      để hỗ trợ việc học tập liên tục giữa ở trường và ở
      nhà.

•    Tiếp cận các thông tin cập nhật trên
Department for Education website  

(bao gồm các thông báo và các đường kết nối dẫn 
tới  các địa chỉ trang mạng hữu ích). 

•     Xin nhớ rằng giáo viên của con quý vị vẫn là
      điểm tiếp xúc đầu tiên khi quý vị có các câu hỏi
      quanh việc học tập và tiến bộ của con.

https://www.education.sa.gov.au/our-learning-sa
https://www.education.sa.gov.au/
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