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FCPOn là một sự chuyển đổi của việc học tập cho
học sinh và các nhà giáo dục. Về cốt lõi, nó cung
cấp cho học sinh quyền tiếp cận bình đẳng với các
trải nghiệm học tập có ý nghĩa và công nghệ để hỗ
trợ việc học tập của các em. Theo mặc định, tất cả
học sinh đều nhận được một thiết bị (máy tính xách
tay hoặc iPad). Hãy chắc chắn rằng bạn và con bạn
hiểu biết về Nguyên tắc chịu trách nhiệm cho mượn
thiết bị. Nếu bạn không muốn học sinh của mình
nhận thiết bị, vui lòng liên hệ với ông Meyer
tạimkmeyer@fcps.edu. Cha mẹ sẽ cần cung cấp cho
con mình thiết bị của riêng mình (BYOD). vui lòng
truy cậpTrang thông tin BYOD của FCPS để đọc
thêm về chính sách này.

FCPS cam kết giữ an toàn cho các học sinh của
chúng ta trong khi sử dụng internet trên các thiết
bị do FCPS cung cấp. Đọc thêm về cách chúng tôi
đáp ứng Đạo luật bảo vệ trẻ em trên Internet thông
quaLọc nội dung Internet.

Nhận thông tin về hoạt động internet của con bạn
trên máy tính xách tay FCPS của chúng bằng cách
đăng ký Báo cáo dành cho phụ huynh của
Lightspeed. Đăng ký sử dụng thông tin trong Quy
trình yêu cầu.

https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson
https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson/student-device-guidelines
mailto:mkmeyer@fcps.edu
https://www.fcps.edu/resources/technology/bring-your-own-device-byod
https://www.fcps.edu/resources/technology/digital-citizenship-internet-safety/internet-content-filtering
https://www.fcps.edu/resources/technology/lightspeed-parent-reports
https://www.fcps.edu/resources/technology/lightspeed-parent-reports


Phụ huynh cũng có thể kiểm tra lịch sử trình duyệt
Chrome của con mình từ bất kỳ thiết bị nào miễn là
họ đăng nhập vào tài khoản fcpsschools.net của con
mình.

Commonsensemedia.org là một nguồn tuyệt vời để
cha mẹ tìm hiểu về công nghệ thích hợp cho con cái
của họ. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin về
phim ảnh, trò chơi, ứng dụng cũng như các mẹo
dành cho cha mẹ về điện thoại di động và thời gian
sử dụng thiết bị.

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
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https://www.commonsensemedia.org/
https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources
https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources
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