
Hướng dẫn Học tập Từ xa dành cho Phụ huynh/Người Giám hộ 
Khi Học khu Công lập Denver tiến hành Kế hoạch Học tập Từ xa DPS, chúng tôi nhận thấy rằng các phụ 
huynh và người giám hộ đang được yêu cầu tham gia vào các vai trò mới trong việc học của con em họ. Để 
giúp quý vị dễ dàng thực hiện vai trò này, chúng tôi đã soạn cẩm nang hướng dẫn những cách thức mà quý vị 
có thể sử dụng để hỗ trợ việc học tập từ xa của con em quý vị.  
 

Lời khuyên Hữu ích cho Phụ huynh/Người Giám hộ 
 

Xác định không gian trong nhà quý vị để con 
quý vị có thể học tập mà ít bị phân tâm nhất và 
cũng là nơi mà quý vị có thể giám sát. Bảo đảm 

không gian đó có các dụng cụ cần thiết như 
giấy, bút chì và bút chì màu. 

Lập ra các yêu cầu và lịch sinh hoạt hàng 
ngày nhất quán với con em quý vị. 

Kiểm tra tiến độ học tập của con quý vị hàng 
ngày và xem thử liệu các em có thắc mắc hoặc 

cần giúp đỡ từ giáo viên hay không. 

Theo dõi thông tin liên lạc (email, School 
Messenger, v.v..) từ giáo viên và người 

quản lý trường con quý vị. 

 
Người Liên Lạc Khi Quý vị có Thắc mắc 

Đối với các thắc mắc về.... Liên lạc 

Bài tập, nhiệm vụ, điểm số và nhận xét của một 
khóa/môn học Người hướng dẫn/Giáo viên 

Quan ngại của cá nhân hoặc về giao tiếp xã hội-cảm xúc Chuyên gia Tư vấn/Nhân viên công tác xã hội 

Các vấn đề khác liên quan đến học tập hoặc những thắc 
mắc mà quý vị có thể có về cộng đồng trường học Hiệu trưởng hoặc Người quản lý Trường 

Vấn đề hoặc trục trặc liên quan đến kỹ thuật Gọi Đường dây hỗ trợ Kỹ thuật của DPS: 
720.423.3163 (Tiếng Anh & Tiếng Tây Ban Nha) 

Sự tham gia của cộng đồng và các chương trình hỗ trợ Đường dây Hỗ trợ Gia đình và Cộng đồng: 
720-423-3054 

Các nguồn hỗ trợ và dịch vụ về ngôn ngữ mà con quý 
đang nhận hoặc cần Đường dây khẩn ELA: 720.423.2040 



 
 
Lời khuyên về Công nghệ:  

● Thông tin Đăng nhập Google của DPS: Con quý vị sẽ đăng nhập vào tài khoản Google DPS của các 
em bằng cách gõ https://mail.google.com/ vào trình duyệt Google Chrome. Khi ở tại trang web này, 
con quý vị sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu của em. 

○ Tên người dùng = Số ID Học sinh 
○ Mật khẩu= ngày tháng năm sinh gồm 8 chữ số (theo định dạng mmddyy - 2 chữ số tháng, 2 

chữ số ngày và 2 chữ số năm) trừ khi học sinh đã đổi mật khẩu. Nếu con quý vị muốn được 
hỗ trợ cài đặt lại mật khẩu của em, vui lòng liên lạc số 720.423.3163. 

 
    Không có thiết bị công nghệ?  

➔ Sau đây là một vài lựa chọn khác:  
○ Xem các tài liệu đọc và xem các video bằng điện thoại di động và hoàn tất bài tập ở một mẩu 

giấy riêng. 
○ In ra các bài tập để con quý vị làm trực tiếp trên giấy. 

 
Công cụ Ngôn ngữ & Trợ năng 

 
Chương trình Google Read&Write: Read&Write giúp tạo văn bản tài liệu, trang web, 
và các tài liệu của Google có thể truy cập bằng nhiều ngôn ngữ. Chương trình gồm có 
các tự điển bằng chữ & hình ảnh, công cụ dịch thuật, chuyển đổi từ văn bản sang lời 
nói, lời nói sang văn bản, và đơn giản hóa/tóm tắt các tính năng của văn bản.  
➔ Cẩm nang Hướng dẫn Bắt đầu/Cách thức   
➔ Xem hướng dẫn tham khảo nhanh về cách sử dụng mỗi công cụ của 

                                       Google Read &Write. 
➔ Xem chỉ dẫn & ảnh chụp màn hình bên dưới. 

Trên thanh URL, tìm biểu tượng này & bấm vào đó:

 
 

Thanh công cụ Google Read & Write sẽ xuất hiện phía trên văn bản của quý 
vị và giờ quý vị có thể bắt đầu sử dụng các công cụ ngôn ngữ và trợ năng này 
(xem ảnh chụp màn hình): 

                                                    
 

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_


 
 

 
Google Translate: Sử dụng Google Translate để dịch nội dung của bất kỳ tài liệu nào 
của Google sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Công cụ này tạo một bản sao của tài liệu để 
quý vị có thể tham chiếu các bản sao bằng cả hai ngôn ngữ.  
 
➔ Truy cập Google Translate bằng cách chọn “tools” (công cụ) trong thanh công cụ và   

sau đó chọn “translate document” (dịch tài liệu). 
 
 

 


