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Hey Kids!  
Nó có một chút điên rồ vào lúc này phải không? Chúng tôi muốn các em và gia đình của 

các em được an toàn và tốt đẹp và chúng tôi cũng muốn các giáo viên được an toàn và tốt 

đẹp.  

Để mọi người được an toàn nhất có thể, các em sẽ thực hiện việc học ở nhà trong một 

khoảng thời gian ngắn và chúng tôi nghĩ các em có thể muốn biết điều đó có nghĩa gì với 

các em. Dưới đây là một số điều cần lưu ý: 

Chuẩn bị sẵn sàng: 
Bây giờ các em nên nói chuyện với giáo viên của các em và nói với giáo viên những điều 

mà các em cần để giúp học ở nhà. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cung cấp những gì 

các em cần. Một số việc này sẽ cần thời gian và có thể có một số điều mà chúng tôi có thể 

làm được cho các em. Đừng lo lắng, giáo viên của các em sẽ làm việc với các em. 

Thiết lập không gian học tập tại nhà: 
Các em sẽ cần một không gian nơi các em có thể ngồi và làm bài của trường ở nhà. Các 
em có thể cũng sẽ cần máy Ipad, nếu các em không có, chúng tôi sẽ mang máy của 
trường đến nhà các em khi chúng tôi có thể. Chúng tôi sẽ gọi cho Mẹ hoặc Cha của các 
em khi chúng tôi đến giao máy nhưng theo các quy tắc hiện hành, chúng tôi không được 
phép gặp các em trực tiếp. 
 

Những gì các em cần trên máy tính của các em hoặc Ipad: 
Các em được phép tải một chương trình có tên WebEx vào máy tính của các em. Chương 

trình này sẽ cho phép các em nói chuyện trực tuyến (videoconference) với giáo viên của 

các em. Đây là những việc cần làm (các em có thể cần người lớn để giúp đỡ). 

WEBEX: 
1. Giáo viên của các em sẽ cung cấp cho các em số của cuộc họp (meeting number) hoặc  

   số của lớp và mật mã cuộc họp (meeting password). Đây sẽ là con số và nó sẽ có 9 số. 
2. Mở internet browser của các em và truy cập https://eduvic.webex.com/ 
3. Nhập số cuộc họp vào ‘meeting information’ và nhấn ‘enter’ 
4. Nhập mật mã do giáo viên của các em cung cấp và nhấn ‘enter’ 
5. Chọn nút ‘join’ hoặc ‘join meeting’. Nếu các em thấy nút có một mũi tên chỉ xuống trên   
    nút, hãy nhấp vào nút mũi tên chỉ xuống và bảo đảm chọn ‘use web app’. 
6. Khi được nhắc em nhập tên và chữ cái đầu của họ của em (initial of your last name).   
    Nhập địa chỉ email. Nếu các em không có địa chỉ email, các em có thể sử dụng địa chỉ   
    email của cha, mẹ hoặc tạo một địa chỉ email như me@webex.com . Chỉ cần bảo đảm  
    rằng các em có chữ @ trong email. Địa chỉ email này sẽ không hiện lên khi em tham  
    gia cuộc họp (join meeting) và em sẽ không nhận được email từ Webex tại địa chỉ này. 
7. Nhấp vào ‘join meeting’ 
8. Buổi họp sẽ bắt đầu. Các em có thể được yêu cầu cho phép (allow) sử dụng 
   microphone và máy ảnh của mình. Nhấp vào ‘allow’, sau đó nhấn ‘skip’ để tiếp tục. 
9. Bắt đầu nói chuyện với giáo viên của em. 

mailto:me@webex.com


 

GOOGLE CLASSROOM: 
Giáo viên của các em sẽ thiết lập và chia sẻ các bài học và dụng cụ học tập với 
các em bằng Google Classroom. Platform này cho phép các em hoàn thành bài 
học trực tuyến của mình và ‘giao nó cho giáo viên’ của em khi hoàn thành. Giáo 
viên của em cũng có thể đề nghị thêm và góp ý cho việc học của em và em có 
thể hồi đáp lại. 
 
Để truy cập Google Classroom: 
1. Mở web browser, ví dụ: (Google Chrome, Internet Explorer, Safari) và truy cập  
    https://www.edustar.vic.edu.au/google 
2. Đăng nhập personal eduPass user ID và mật mã đã được cung cấp cho em (không      
    tiết lộ những chi tiết này). 
3. Sau đó, em sẽ thấy một màn hình tương tự như thế này:  
 

 

4. Nhấp vào Google Classroom icon 
5. Xác nhận rằng account là của em (your   
    username@schools.vic.edu.au) và nhấp vào Continue. 
6. Nhấp vào Accept on the Welcome page. 
7. Nhấp vào ’Tôi là một học sinh’ và em được tham gia. Bây giờ em có thể thấy lớp     
    em đã được mời tham gia. 
8. Nhấp vào Tham gia và em hiện đang ở trong thư mục lớp của mình và có thể xem và  
    hoàn thành các bài học do giáo viên của em soạn. 
 
Giáo viên của em sẽ cho em biết bất cứ điều gì khác mà em sẽ cần. Giáo viên sẽ gọi cho 
em mỗi ngày để xem em học như thế nào. Giáo viên cũng sẽ gửi bài học cho em - đây có 
thể là trực tuyến hoặc nó có thể là in trên giấy và người nào đó mang đến nhà của em. 
 
Đừng lo lắng - cha mẹ hoặc người chăm sóc của em sẽ nhận được thông tin về điều này. 
 
Ngoan nhé. Học chăm chỉ cho cha mẹ, ông bà hoặc bất cứ ai đang chăm sóc các em. 
 
Nếu các em có anh, chị, em đang học tại nhà, hãy đối xử tốt với họ và để họ tiếp tục với 
công việc ở trường trong hòa bình. 
 
Hãy nhớ rằng nếu các em có bất kỳ câu hỏi nào, sẽ có nhân viên ở trường nói chuyện với 
các em qua điện thoại trong khoảng thời gian này: 
 

THỨ HAI đến THỨ SÁU 
8:30 sáng đến 3:30 chiều 

 
9312 5900 

 
Hẹn gặp lại khi tất cả chúng ta trở lại trường! 
 
 
Jean Bentley 
HIỆU TRƯỞNG 


