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Đến lớp học của Google 
 
Học sinh có thể truy cập Google Gặp gỡ qua lớp học Google của giáo viên. Học sinh có 
thể truy cập Google Classroom theo ba cách.  
 

1. Sử dụng trình duyệt Chrome và đi đến  classroom.google.com và đăng nhập 
bằng của bạn @ fcpsschools.net chiếm 

 
2. Nếu bạn đã đăng nhập vào G Suite, hãy vào menu ở phía trên 

bên phải màn hình của bạn và chọn biểu tượng trong lớp. Bạn 
có thể cần phải cuộn xuống để định vị biểu tượng Lớp học. 
 

3. Nếu giáo viên của bạn đã thêm một liên kết đến Lớp học 
Google vào khóa học Blackboard của họ, bạn cũng có thể truy 
cập Google Classroom thông qua khóa học của giáo viên. 

 
 
 
 

 

 

  

https://classroom.google.com/h


Tham gia Phiên họp 
 
Sau khi đăng nhập vào Lớp học Google của giáo viên, có hai cách để tham gia Phiên 
họp 
 
1. Nhấp vào liên kết trong Biểu ngữ khóa họcLớp học 

 
 
2. Chuyển đến tabvà nhấp vào biểu tượng Gặp gỡ. 

 
 
Nếu bạn không thấy các tùy chọn trên, giáo viên của bạn đã không kích hoạt 
Google Meet trong Lớp học Google của họ. 
 
 

 
 



Quy tắc cho các công cụ trong Google Meet 
Audio:  

● Enter Meet with your audio shut off. 
● Bật micrô khi được gọi và tắt khi bạn nói xong. 

 
Trò chuyện:   

● Sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh phù hợp và.  
 

Video:  
● Enter Meet with video của bạn tắt. 
● Làm theo chỉ dẫn của giáo viên về việc có bật video của bạn không; 

tuy nhiên, sinh viên luôn có tùy chọn tắt máy ảnh. 
● Mặc quần áo phù hợp cho trường học. 
● Trước khi bật máy ảnh của bạn, hãy nhìn vào những gì xung quanh 

và phía sau bạn.  
● Không mang thiết bị của bạn vào phòng tắm với bạn. 

 
Rời khỏi phiên:  Rời khỏi phiên nếu giáo viên của bạn yêu cầu bạn làm 
như vậy. 
 

Hãy nhớ rằng FCPS SR & R cũng áp dụng cho việc học từ xa. 
 


