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Thưa quý Phụ Huynh hay Giám Hộ,
Tôi rất vui chia sẻ rằng học sinh, gia đình và giáo viên trong toàn FCPS và trong cộng
đồng trường học sẽ sử dụng Schoology (phát âm là/SKOO-Luh-jee/) làm hệ thống quản
lý học tập của chúng tôi bắt đầu Mùa Hè/Mùa Thu 2021.
Đây là những gì mà quý vị cần biết bây giờ:
•
•
•
•
•
•

•

Bắt đầu từ tháng 7, 2021, chúng tôi sẽ không còn sử dụng Blackboard 24-7
Learning hoặc Blackboard Collaborate Ultra (BBCU)
Schoology có một công cụ truyền hình (conferencing) trên mạng, kết nối với
Zoom
Schoology hoạt động với Google Drive
Quý vị cần có tài khoản SIS/Parent VUE để đăng nhập vào Schoology:
http://bit.ly/FCPSSIS
Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Schoology: https://www.fcps.edu/schoology
Tài khoản phụ huynh sẽ khả dụng vào giữa tháng 8
o Thông tin về cách đăng nhập vào tài khoản của phụ huynh sẽ được chia
sẻ với quý vị khi năm học sắp bắt đầu.
Học sinh sẽ có tài khoảng Schoology trước ngày 18 tháng 6, 2021
o Học sinh sẽ không thấy bất kỳ lớp học nào cho đến khi học kỳ bắt đầu
o Học sinh sử dụng định danh (ID) và mật khẩu FCPS của mình để đăng
nhập vào Schoology: https://lms.fcps.edu. Xin tìm biểu tượng FCPS để
chắn chắn quý vị đã đăng nhập đúng trang.
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Schoology là một không gian học tập giúp tăng cường giao tiếp, cộng tác, cá nhân hóa
học tập cho học sinh, thầy giáo, và gia đình. Với tư cách là phụ huynh hoặc người giám
hộ, quý vị sẽ có thể sử dụng Schoology để xem:
Lớp học của con em
• Các bài tập và sự tham gia của con em
• Thời khóa biểu của con em
• Nhận xét của giáo viên, điểm số, và phản hồi
•

Chúng tôi yêu cầu quý vị:
•
•
•

Đảm bảo quý vị đã đăng ký tài khoản SIS/ParentVUE account:
http://bit.ly/FCPSSIS
Tìm hiểu thêm về Schoology: https://www.fcps.edu/schoology
Xin đợi một thông báo tiếp theo về cách đăng nhập vào Schoology

Chúng tôi trông mong sử dụng Schoology cùng với tài khoản SIS/ParentVUE của quý
vị.
Trân trọng,

