
Bản tin TechKnow dành cho phụ huynh
vào

tháng 11 năm 2022

Xin chào các bậc cha mẹ của Beech Tree, tôi
hy vọng tất cả các bạn có một kỳ nghỉ lễ Tạ
ơn tuyệt vời và tìm thấy thời gian để kết nối

lại và tận hưởng thời gian bên gia đình.

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 của chúng tôi.
Xin cảm ơn, ông Meyer (mkmeyer@fcps.edu)

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

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

Các giáo viên lớp 4 và lớp 5 của chúng tôi sẽ bắt đầu
đăng ngày thi/kiểm tra dưới dạng các sự kiện lịch
cho học sinh và phụ huynh xem. Phụ huynh có thể
truy cập Schoology bằng thông tin Đăng nhập
ParentView của họ. Sử dụng trình đơn thả xuống ở
góc trên bên phải, họ có thể truy cập vào tài khoản
của con mình để xem ngày đến hạn của các kỳ
thi/kiểm tra sắp tới.

Hệ thống thông tin học sinh (SIS) - Tài khoản
ParentView cung cấp quyền truy cập trực tuyến
vào thông tin về việc đi học đều đặn của con bạn,

mailto:mkmeyer@fcps.edu
https://lms.fcps.edu/
https://www.fcps.edu/


thành tích trong lớp (chỉ dành cho cấp trung học cơ
sở và trung học phổ thông đối với các lớp hiện tại),
dữ liệu nhân khẩu học và tài liệu khóa học. Vui lòng
truy cập trang web này để tìm hiểu thêm, xem video
bằng nhiều ngôn ngữ về cách điều hướng và tìm
hiểu sự khác biệt giữa Chế độ xem dành cho phụ
huynh của SIS và Schoology.

Trường Tiểu học Beech Tree đang nỗ

lực để được công nhận là Trường có

Ý thức Chung thúc đẩy Tư cách

Công dân Kỹ thuật số tốt cho 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 qua Common

Sense Media. Dưới đây là một số lời

khuyên hữu ích để các gia đình thảo

luận với con cái của họ.

Lớp PreK–2 Lời khuyên cho gia đình

Trẻ em từ 0–2 tuổi

● Quản lý chương trình truyền hình, video

và ứng dụng với trẻ Anh | Tây Ban Nha

từ 3–8 tuổi

● Giúp gia đình bạn sử dụng TV, điện thoại

và máy tính bảng theo những cách lành

mạnh Anh | người Tây Ban Nha

Các lớp K–5 Lời khuyên dành cho gia đình
Cân bằng phương tiện truyền thông & Hạnh phúc

Anh | Tây Ban Nha | Thêm ngôn ngữ

Quyền riêng tư & Bảo mật Anh | Tây Ban Nha |

nhiều ngôn ngữ hơn

Dấu chân và danh tính kỹ thuật số Anh | Tây Ban

Nha | Thêm ngôn ngữ

Mối quan hệ & Giao tiếp Anh | Tây Ban Nha |

nhiều ngôn ngữ hơn

https://www.fcps.edu/resources/technology/student-information-system-sis-fcps/sis-parent-account-overview
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsense.org/education/recognition-schools
https://www.commonsense.org/education/recognition-schools
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsense.org/education/family-tips/managing-media-age-0-2
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/managing-media-age-0-2
https://www.commonsense.org/education/family-tips/managing-media-age-3-8
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/managing-media-age-3-8
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-media-balance-and-well-being
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-media-balance-and-well-being
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-media-balance-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-privacy-and-security
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-privacy-and-security
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-privacy-and-security-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-digital-footprint-and-identity
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-digital-footprint-and-identity
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-digital-footprint-and-identity
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-digital-footprint-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-relationships-and-communication
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-relationships-and-communication
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-relationships-and-communication-translation-bundle.pdf


Bắt nạt trên mạng, Kịch kỹ thuật số và Lời nói

căm thù Anh | Tây Ban Nha | nhiều ngôn ngữ

hơn

Kiến thức Tin tức & Truyền thông Anh | Tây Ban

Nha | Nhiều ngôn ngữ hơn

Xin cảm ơn những phụ huynh đã đồng ý với sự đồng ý
của phụ huynh đối với các nguồn tài nguyên kỹ thuật
số. Nếu bạn chưa có, vui lòng dành thời gian để
hoàn thành việc này trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
Ông Meyer

Chuyên gia Công nghệ
tại Trường Trường Tiểu học Beech Tree

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

https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-12-cyberbullying-digital-drama-and-hate-speech
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-12-cyberbullying-digital-drama-and-hate-speech
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-12-family-tips-cyberbullying-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-12-family-tips-cyberbullying-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-news-and-media-literacy
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-news-and-media-literacy
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-news-and-media-literacy
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-news-and-media-literacy-translation-bundle.pdf
https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources


Bản tin TechKnow dành cho phụ huynh
vào

tháng 9 năm 2022

FCPSOn là một sự chuyển đổi trong học tập dành
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). Vui lòng đảm bảo rằng bạn và
con bạn hiểu rõ về Nguyên tắc có trách nhiệm khi
mượn thiết bị. Nếu quý vị không muốn học sinh của
mình nhận thiết bị, vui lòng liên hệ với ông Meyer tại
mkmeyer@fcps.edu. Cha mẹ sẽ cần cung cấp cho con
mình thiết bị của riêng họ (BYOD). Vui lòng truy cập
trang 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 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 qua
Lọc nội dung trên Internet.

https://beechtreees.fcps.edu/
https://www.facebook.com/BeechTreeElem
https://twitter.com/beechtreeelem
http://lms.fcps.edu
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


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.

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 tài nguyên
tuyệt vời để các bậc 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 mẹo dành cho cha mẹ dành cho 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, vui lòng dành thời gian để hoàn thành việc
này trên trang web của chúng tôi.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
Ông Meyer

Chuyên gia công nghệ
tại trường Trường tiểu học Beech Tree

https://www.fcps.edu/resources/technology/lightspeed-parent-reports
https://www.fcps.edu/resources/technology/lightspeed-parent-reports
https://www.commonsensemedia.org/
https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources
https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources
https://beechtreees.fcps.edu/
https://www.facebook.com/BeechTreeElem
https://twitter.com/beechtreeelem
https://lms.fcps.edu/course/6049645935/materials



