
Bản tin TechKnow dành cho phụ huynh
tháng 2 năm 2023

Xin chào cha mẹ Beech Tree,
Hy vọng bản tin này tìm thấy gia đình của
bạn tốt. Chúng tôi tiếp tục cung cấp cho

bạn các tài nguyên để giúp điều hướng thế
giới kỹ thuật số phức tạp của chúng ta. Tôi
hy vọng bạn tìm thấy thông tin này nhiều

thông tin và hữu ích.

Như mọi khi, vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn
có thắc mắc hoặc cần trợ giúp điều hướng

môi trường kỹ thuật số FCPS.
Cảm ơn ông Meyer (mkmeyer@fcps.edu)

Hãy xem Khóa học dành cho Phụ
huynh/Người giám hộ của chúng tôi. Sử

dụng thông tin đăng nhập ParentVue của
bạn để truy cậphttps://lms.fcps.edu/

Trường Tiểu Học Beech Tree đang nỗ lực để được

công nhận là mộtTrường Ý thức chung thúc đẩy

Công dân Kỹ thuật số tốt trong học sinh và nhân

viên của chúng tôi. Một phần của yêu cầu này là

chia sẻ Tài nguyên cho Sự tham gia của Gia đình

được cung cấp thông quaPhương tiện thông

thường. Dưới đây là một số bài báo và tài nguyên hữu ích cho các gia đình.

mailto:mkmeyer@fcps.edu
https://lms.fcps.edu/
https://www.commonsense.org/education/recognition-schools
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/


Bạn có thắc mắc về điện thoại di động? Dưới đây là
một số bài viết để giúp đỡ.

● Làm cách nào để khiến con tôi đặt điện thoại

xuống? (Tiếng Anh/người Tây Ban Nha)

● Con tôi có vẻ nghiện điện thoại. Tôi làm gì?

(Tiếng Anh/người Tây Ban Nha)

● Độ tuổi phù hợp để mua điện thoại di động

cho trẻ em là bao nhiêu? (Tiếng Anh/người

Tây Ban Nha)

● Quy tắc an toàn cơ bản cho điện thoại di động

là gì? (Tiếng Anh/người Tây Ban Nha)

5 mẹo để làm cho đêm xem

phim gia đình thành công

Nếu gia đình bạn cần một kế hoạch cụ thể về việc sử dụng

công nghệ trong nhà, hãy thử thảo luận với cả gia đình và sử
dụng Common Sense Media này Thỏa thuận truyền thông
gia đình để đặt kỳ vọng với việc sử dụng công nghệ.

10 cách giúp con bạn có một giấc ngủ ngon

Các mẹo cần thiết để quản lý TV, máy tính bảng,

điện thoại, v.v. để con bạn (và bạn) có thể đi ngủ --

và ngủ say.

https://www.commonsensemedia.org/articles/how-can-i-get-my-kids-to-put-down-their-phones
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https://d1pmarobgdhgjx.cloudfront.net/parenttip/PT_5_Family_Movie_Night.mp4
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https://www.commonsensemedia.org/articles/10-ways-to-help-your-kid-get-a-good-nights-sleep


Cảm ơn những phụ huynh đã đồng ý cho phép phụ
huynh đối với các tài nguyên kỹ thuật số. Nếu bạn
chưa có, hãy dành thời gian để hoàn thànhnày trên
trang web của chúng tôi.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
Ông Mayer

Chuyên gia công nghệ trường học
Trường tiểu học Beech Tree

Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào: mkmeyer@fcps.edu
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