Thông tin đăng nhập của học sinh và phụ huynh cho
Nền tảng giáo dục FCPS G-Suite
Xem video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=devIONqZZNw Truy

1. cập: www.fcpsschools.net. Sử dụng trình duyệt Google Chrome nếu có thể.
2. Gmail hoặc tên người dùng của con
bạn là: studentID#@fcpsschools.net
Ví dụ:
123456@fcpsschools.net
Mật khẩu của học sinh giống như
đăng nhập mạng / máy tính của họ ở
trường.
Nếu bạn cần số ID hoặc mật khẩu sinh viên
của con bạn, vui lòng gửi email cho giáo
viên của con bạn.

3. Bạn sẽ được đưa đến Google Drive
của con bạn. Đây là không gian lưu
trữ cho con bạn khi chúng học tại các
trường FCPS.
Bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh quế
ở phía trên bên phải, bạn có thể truy cập
các ứng dụng có sẵn thông qua hệ sinh thái
G Suite. Nhấn vào ĐÂY để biết thêm thông
tin về mỗi.
Một trong những thứ được sử dụng nhiều
nhất là Google Classroom. Nhấp vào biểu
tượng cho Lớp học hoặc nhập URL:
class.google.com.

Hai trong số các ứng dụng google được sử
dụng nhiều nhất là Classroom và Drive. Để
truy cập vào các lớp học từ xa đối mặt với
các lớp học ảo, một liên kết sẽ được gửi
đến gmail của sinh viên mà bạn cũng có
thể truy cập tại đây.

Có 2 cách để tham gia lớp học google:
1. Tất cả học sinh Lớp học Google được
đăng ký sẽ hiển thị tại đây. Nếu một
giáo viên đã mời một học sinh tham
gia một lớp học, họ sẽ thấy bất kỳ lớp
học nào họ đã được mời trên màn
hình này.
Nếu bạn không thấy lời mời tham gia lớp
học, vui lòng liên hệ với giáo viên của con
bạn.
2. Giáo viên có thể chia sẻ một mã cho
lớp học google của họ. Học sinh có
thể truy cập vào lớp.google.com,
nhấp vào dấu cộng và thả xuống để
tham gia lớp học. Nhập mã khi được
hỏi.

FCPS chung Thông tin về G Suite Giáo dục có thể được tìm thấy ở đây
FCPS G Suite Education đăng nhập thông tin dành cho sinh viên có thể tìm thấy ở đây
không có cái nhìn cha mẹ hoặc tài khoản riêng cho các bậc cha mẹ. Phụ huynh có thể hỗ trợ
hoặc yêu cầu học sinh đăng nhập và hiển thị những gì học sinh đang làm việc trong môi trường
G Suite.

