
 

  

  

St Bernadette’s Catholic Primary School 
2 Willey St 

Sunshine North Vic 3020 

Ph: 039311 8872 

E: principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

ABN: 54 744 343 007  

 

Thứ Sáu 24 Tháng Tư 2020 

 

Kính gởi Quý Phụ Huynh, 

 

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục cam kết và hợp tác với nhà trường trên các nền tảng và quy 

trình Học Tập Từ Xa mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay. Để tăng cường điều này, 

trường chúng tôi sẽ tìm cách đưa vào Google Meet từ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 6. Các cuộc gọi cho học sinh sẽ được giáo viên lên lịch 

và học sinh nên kiểm tra Seesaw (Lớp Mẫu Giáo-2) hoặc Google Classroom (Lớp 3-6) để biết các chi tiết, thời gian và ngày tháng.  

Xin lưu ý, các học sinh chỉ có khả năng nhận các cuộc gọi từ giáo viên của các em và không thực hiện các cuộc gọi. 

 

Hướng dẫn cho Lớp Mẫu Giáo - 2 thông qua Ứng dụng Google Meet trên iPad của các em. Nếu quý vị không có Google Meet như 
một ứng dụng trên iPad, quý vị sẽ cần tải xuống. Với tất cả học sinh lớp Mẫu Giáo, quý vị sẽ nhận được địa chỉ và mật khẩu Gmail 
của con quý vị qua email của quý vị. 
Hướng dẫn cho Lớp 3 – 6  thông qua Google Classroom (học sinh đã có cái này trên iPad của các em) 

 

Để đảm bảo an toàn trẻ em là tối quan trọng, Google Meet cho phép chúng ta có những điều sau đây: 

● Meets chỉ có thể được tạo ra bởi một giáo viên và do đó không thể có Meets không giám sát bằng tài khoản của trường. 

● Người dùng bên ngoài trường bị chặn tham gia cuộc gọi. Giáo viên được cảnh báo nếu bất cứ ai đang cố gắng truy cập cuộc gọi 

video mà không có tài khoản email của trường. 

● Tất cả các cuộc gọi video Meet sẽ được ghi lại cho mục đích An toàn điện tử 

 

Trường chúng tôi đã chọn để có những kỳ vọng sau đây cho tất cả học sinh tham gia một Cuộc Họp: 

● Micrô phải được tắt trước khi tham gia cuộc gọi. Giáo viên sẽ kêu gọi học sinh nói chuyện và tại thời điểm đó các em có thể bật 

micrô của các em. 

● Video được cho phép nhưng không bắt buộc cho học sinh. 

o Đảm bảo video có bối cảnh an toàn và phù hợp, trong một không gian chung, không bị phân tâm 

● Trang phục: trong khi mặc đồng phục không được mong đợi, học sinh nên mặc quần áo phù hợp để học (ví dụ: không mặc đồ ngủ) 

 

Google Meet là một phần của các dịch vụ cốt lõi G Suite for Education (bao gồm Google Drive và Classroom) và do đó phải tuân theo 

chính sách bảo mật rất khác với tài khoản Google (GMail) thông thường. Để đọc thêm, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp tại Google 

for Education Privacy and Security Centre. 

 

Nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Google Meet của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Heidi Chapman-Foehn 

hfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au  hoặc trường học.  

 

Chúng tôi mong muốn được đón nhận thời gian thử thách này trong việc giáo dục với sự nhiệt tình và làm tất cả những gì có thể để 

hỗ trợ học sinh và gia đình của các em. 

 

Kính, 

 

 

Mrs Joanne Webster     

Hiệu Trưởng 

 

https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?_ga=2.221977040.915907329.1586210383-405842965.1586210352&modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?_ga=2.221977040.915907329.1586210383-405842965.1586210352&modal_active=none
mailto:hfoehn@stbsunshinenth.catholic.edu.au

