Hướng dẫn của bạn về eCLASS...

Nơi tìm tài nguyên eCLASS
Tài nguyên cho Học Sinh
MYeCLASS
MYeCLASS cho học sinh truy cập vào một số nguồn, bao
gồm:
Trang khóa học MYeClass mở rộng lớp học trực tuyến với
thông tin về bài tập, nơi thảo luận, và các nguồn tài liệu khác
để giúp học sinh. Học sinh cũng có thể liên lạc với giáo viên
trực tiếp thông qua các trang lớp học.
Sách giáo khoa kỹ thuật số tương ứng với thời khóa biểu của
cá nhân học sinh. (Không phải tất cả sách giáo khoa có sẵn
trên cổng thông tin vào lúc này.)
Một Thư Mục Truyền Thông (Media Catalog) cụ thể cho
mỗi trường bao gồm 10 Sách Đứng Đầu, Danh Sách Tài Tiệu
và những Tài Liệu Mới .
Một Thư Viện Tra Cứu Trực Tuyến bao gồm các tài liệu
tham khảo tổng quát, sách điện tử, và cơ sở dữ liệu đầy đủ các
tài liệu học tập được sắp xếp theo cấp học (tiểu học, trung học
và phổ thông trung học).
Các nguồn kỹ thuật số khác, ví dụ như liên kết đến các trang
web (như Classworks, GSuite for Education, và SAFARI) mà
hỗ trợ những gì học sinh đang học.
Điểm cho các lớp trong thời khóa biểu lớp hiện tại của học
sinh, cùng với những phân tích chi tiết cụ thể về bài tập .

Tất cả các nguồn MYeCLASS thì
có sẵn với một một lần đăng
nhập. Học sinh đăng nhập vào
MYeCLASS sử dụng số học sinh
GCPS và mật khẩu mà các em đã tạo vào đầu năm học. (Nếu học
sinh không nhớ mật khẩu của mình hoặc chưa có, em nên hỏi giáo
viên để được giúp đỡ.)

Hãy Mang Thiết Bị Của Mình (BYOD)

Thông qua sáng kiến eCLASS của chúng tôi, tất cả các trường
Gwinnett đã được nâng cấp Internet không dây để hỗ trợ chương
trình BYOD của trường học từng vùng. Các hoạt động giáo dục có
thể được cải thiện khi học sinh đem
những thiết bị cá nhân của mình
(điện thoại di động, máy tính bảng,
máy tính xách tay, thiết bị đọc
sách điện tử, v.v.) vào lớp học.
GCPS khuyến khích học sinh tận
dụng điều lệ BYOD của hệ thống
trường học, nhưng không bắt buộc
tham gia.
Hãy hỏi giáo viên của con quý vị về việc sử dụng thiết bị cá nhân
trong lớp hoặc vào trang web của hệ thống trường để biết thêm về
BYOD trong GCPS.

Nguồn Tài Liệu cho Phụ Huynh
Cổng Phụ Huynh
Chúng tôi biết rằng các gia đình muốn truy cập dễ dàng và
một địa điểm để biết thông tin cần biết về giáo dục học sinh
của họ - từ hồ sơ đến tài nguyên. Trên Cổng thông tin, bạn có
thể:

•

Dễ dàng cập nhật thông tin học sinh, bao gồm liên lạc
khẩn cấp, số điện thoại và thông tin y tế.

•

•

Tra cứu các ngày nghỉ và sự kiện của trường, thậm chí
cả ngày đến hạn! Và, kiểm tra lịch trình học sinh của
bạn để tìm tên khóa học, tên giáo viên và bài tập phòng.

Xem hồ sơ tham dự và kỷ luật, thăm khám, bảng điểm,
tình trạng tốt nghiệp, và nhiều hơn nữa.

•

•

Kiểm tra điểm số và điểm bài tập và tìm hiểu về các bài
tập còn thiếu.

Nhận hỗ trợ ngôn ngữ, với bản dịch có sẵn bằng tiếng
Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc và
Pháp.

•

Xem điểm cuối cùng cho tất cả các cấp lớp, và sử dụng
đồ họa dễ đọc để theo dõi tiến trình tốt nghiệp cho học
sinh trung học.

•

Chọn tham gia nhận thông báo qua email về các sự kiện
của trường, điểm danh, sự cố kỷ luật và khi học sinh thực
hiện dưới một cấp độ được chỉ định.
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Để mở tài khoản Cổng thông tin dành cho phụ huynh, hãy
điền và gửi lại mẫu đăng ký có sẵn từ trường con của bạn
để nhân viên có thể xác minh danh tính của bạn.
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