
Hướng dẫn Sử dụng
Google Classroom cho Phụ huynh
Phươngđài Nguyễn - Liên Lạc Viên Gia Đình, Văn Phòng Đặc Trách Ngôn Ngữ
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pnguyen6@bostonpublicschools.org



Ký Hiệu Trên Zoom
 

bật micrô khi 
đến lượt nói

Bật/tắt 
webcam

Giơ tay hoặc 
xem những 
người tham gia

Chia sẻ màn 
hình của quý vị 

Tham gia thảo 
luận qua dạng 
đánh chữ hoặc 
chia sẻ những 
thông tin liên kết

Rời cuộc họp 
khi kết thúc



Clever là gì?

 Sơ Lược:
Clever là một dạng mô hình giảng dạy 

được nhà trường hoặc giáo viên sử 
dụng giúp trong việc giảng dạy. Muốn 

tham khảo Clever xin vào trang 
www.bostonpublicschools.org/backpack 

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/ioostn4l79-how-to-access-clever-at-home


Lớp học Google 
là gì?

 Lớp học Google (GC)
là môi trường học tập của con quý vị. 

Giáo viên sử dụng GC để chia sẻ 
nhiệm vụ, bài tập về nhà, bản tin, v.v 

với học sinh và phụ huynh!



Kết Nối

Học sinh được cung cấp thông tin và mật khẩu 
đăng nhập riêng, an toàn 

Liên lạc với giáo viên của học sinh để được 
cung cấp thông tin cá nhân này HOẶC yêu 
cầu quý thầy cô đồng gửi email đến quý vị 
trong vai trò phụ huynh. Quý vị cũng có thể 

vào lớp học bằng Mã Lớp học được cho.



Kết Nối

Nhấp vào biểu tượng 
Google Chrome.



Kết Nối

Gõ www.google.com
vào thanh của trang 

mạng. 

http://www.google.com/


Kết Nối

Nhấp vào SIGN 
IN (ĐĂNG 
NHẬP) ở góc trên 
bên phải theo 
trong hình.



Kết Nối

Nhập địa chỉ điện thư của 
con quý vị và nhấp vào nút 
“next” (tiếp theo) theo 
trong hình.

studentname@boston.k12



Kết Nối

Nhập MẬT KHẨU của 
quý vị & nhấp vào 
“next” (tiếp theo).

Password@bostonk.12



Bây giờ quý vị sẽ 
thấy

là quý vị đã đăng nhập vào tài 
khoản Google của mình!

Tài khoản Google: Tài khoản Học sinh BPS:
(bpsstudent@bostonk12.org



Bộ sản phẩm 
Google 

Nhấp vào biểu tượng 9 ô vuông 
(theo hình) ở 

góc trên bên phải để xem 
Bộ sản phẩm của Google!



CÁC BIỂU TƯỢNG GOOGLE cần nhận biết:

CHROME     DOCS          DRIVE        SLIDES        SHEETS      FORMS    CALENDAR

 GMAIL     PHOTOS          MAPS         KEEP    CLASSROOM   MEET     HANGOUTS

  SITES     CONTACTS      CLOUD      CLOUD SEARCH   YOUTUBE    NEWS       VAULT

                     MY ACCOUNT GROUPS



Hướng dẫn vào lớp 
học Google

Nhấp vào biểu tượng 9 ô 
vuông và sau đó là biểu 
tượng Google Classroom .



Hướng dẫn vào lớp 
học Google
Bấm vào lớp học 
quý vị muốn xem.



Hướng dẫn vào lớp 
học Google

Trang công cụ 
(Bên trái)

= Lưu ý dành cho phụ huynh



Hướng dẫn vào lớp 
học Google

Thông tin chi 
tiết về bài tập



Nếu quý vị cần giúp đỡ 
 liên hệ nhà trường hoặc 
giáo viên của con quý vị



Truy cập
bất cứ đâu

Android Iphone Ipad máy tính để bàn



CÁC ỨNG DỤNG GOOGLE 
cho phép quý vị chỉnh sửa các 

bài tập trên
 bất kỳ thiết bị nào được kết 

nối internet!



Seesaw giúp học sinh suy nghĩ và hiển thị khi học trên mạng 
- Học sinh sẽ hoàn tất những bài tập và tải trên mạng qua trang của lớp. 
- Học sinh sử dụng những công nghệ của Seesaw  như hình ảnh, vẻ, thu hình và tạo 

video giúp ích trong việc học và chia sẽ những gì đã học được. 

Tương tác với học sinh khi sử dụng trang gia đình 
- Xem, nhìn thấy sự tiến bộ của học sinh  và cùng chúc mừng với các em
- Để lại những lời khuyên khuyến khích việc học 
- Kết nối tất cả con em quý vị cùng một trang 

Hình thành mối quan hệ đối tác bền chặt với giáo viên trên ứng dụng gia đình

- Nhận thông tin và cập nhật tin tức 
- Liên lạc trực tiếp với giáo viên học sinh (không thể liên lạc theo nhóm) 
- Trả lời câu hỏi hoặc bấm nút (+) để gởi hình, videos, và nhiều hơn nữa

Seesaw là gì?
Seesaw là một mô hình dạy học chia sẽ giữa nhà trường, học sinh và gia đình. 



Khi giáo viên và gia đình cùng nối kết, 
Học sinh sẽ gặt hái thành công trong 

học tập! 

Hãy cùng vào trang Seesaw, 

Chúng ta cùng hổ trợ việc học và chúc 
mừng học sinh ngay cả lúc trong hoặc 

ngoài giờ học. 



Kết nối trang Seesaw
Gia đình và phụ huynh có thể tải ứng dụng về và kết nối dưới dạng 

thành viên gia đình tại  app.seesaw.me

học sinh có thể sử dụng ứng dụng của lớp học để hoàn tất bài học

Nếu quý phụ huynh nhận được thư mời tham dự 
qua giấy mời …

- Mở trang ứng dụng gia đình hoặc bấm vào chổ 
tôi là thành viên gia đình tại app.seesaw.me

Nếu quý phụ huynh chưa có trương mục …
- bấm vào nút mở trương mục 
- Đưa mật khẩu của QR vào và làm theo sự hướng 

dẫn 

Nếu quý phụ huynh đã có trương mục …
- Đăng nhập 
- Bấm vào nút profile (trang cá nhân) > bỏ thêm 

tên học sinh 
- Đưa mật khẩu của QR vào

Nếu quý phụ huynh nhận thư 
mời qua điện tính hoặc điện 
thư …

- Bấm vào đường kết nối 
sẳn

- Tạo tài khoản hoặc đăng 
nhập nếu đã có tài khoản 

GHI CHÚ: phụ huynh và học sinh KHÔNG THỂ CÓ CÙNG địa chỉ email khi tạo tài khoản.



Cách Đăng Nhập Seesaw Dưới Dạng Thành Viên Gia Đình 

Trong trang phụ huynh học sinh, quý phụ huynh có thể xem những bài tập mà các em đăng tải, bài mà các em theo dõi 
và lời phê bình của thầy cô cũng như những góp ý của các bạn.

Trang nhà cho thấy tổng thể các bài mà học sinh đăng nhập 
trong 60 ngày qua. 

Trang Nhật Ký có thể xem tất cả bài mà học sinh hoặc các 
bạn trong lớp đăng nhập 

Lời Góp ý  hoặc ký hiệu Thích trong trang nhà hoặc trong 
trang nhật ký. Có thể để lại lời góp ý bằng cách bấm vào nút 
nút micro và thâu lại lời nói. 

Hộp thư là nơi nhận tin nhắn của giáo viên cho từng cá 
nhân (không thể gởi theo nhóm) 

Học sinh sử dụng ứng dụng dưới 
dạng lớp học hoặc đăng nhập vào 
trang at app.seesaw.me dưới hình thức 
học sinh

- Đăng tải bài học
- Hoàn thành bài tập được giao

Phụ Huynh Học sinh sử dụng ứng dụng 
dưới dạng gia đình hoặc đăng nhập vào 
trang at app.seesaw.me dưới hình thức phụ 
huynh học sinh

- Xem bài và tương tác với con em mình
- Liên lạc với giáo viên

Nhấn vào đây nếu muốn đính kèm 
hồ sơ theo thông tin gửi đi

Điều chỉnh tài khoản như nhắc nhở 
bằng cách nhấn vào trang cá nhân bên 
phía trái ở trên.   

Chuyển đổi ngôn ngữ






