
 

 

VẤN ĐỀ – CẬP NHẬT QUAN TRỌNG: Thay Đổi việc Đăng Nhập vào Zoom 

Cảm ơn quí vị trong việc giúp trải nghiệm thành công việc học tập từ xa của con mình. 

SCUSD đã thay đổi việc cài đặt Zoom để gia tăng tính bảo mật và quyền riêng tư của học sinh, và chúng tôi sẽ 
tiếp tục điều chỉnh việc cài đặt này dựa trên hồi đáp từ cộng đồng.   

Sự thay đổi này sẽ bắt đầu vào 12 tháng 10. 

Xin xem xét cẩn thận các bước bên dưới, khi bắt đầu ngày 12 tháng 10, một số học sinh sẽ được yêu cầu đăng 
nhập vào các buổi học trên Zoom sử dụng địa chỉ email và mật khẩu SCUSD của các em.   

● Điều này có ý nghĩa gì cho quí vị 

○ Đường dẫn Zoom của Lớp sẽ được tìm thấy trong Lớp Học Google. 

○ Các lớp từ TK-3 hoặc một lớp Ngày Đặc Biệt sử dụng Clever Badges để đăng nhập: không thay đổi các thủ tục 

đăng nhập.  

○ Lớp 4-12: “Ghi Tên bằng Google” khi đăng nhập vào trong Zoom (xem bên dưới):  

Để Đăng Nhập vào Tài Khoản Zoom  

1. Nhập vào Clever (www.scusd.edu/clever) 
2. Nhấn vào Lớp Học Google 
3. Nhấn vào đường dẫn Zoom 
4. Nếu được nhắc, nhấn “Nhập bằng Google” 
5. Nhập bằng địa chỉ email của @student.scusd.edu  

Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh & videos chỉ dẫn tại 

learn.scusd.edu/zoom  

 

Những Câu Hỏi Thông Thường: 

● Cần Giúp Đỡ! Chúng tôi không vào được!  

Nếu các bước bên dưới không đạt hiệu quả, làm theo các bước trong Mẫu Troubleshooting này để vượt qua các vấn đề chung.  Tiếp 

cận các hướng dẫn là ưu tiên của chúng tôi.  

● Điều gì xảy ra nếu tôi cần gặp giáo viên của con tôi?   

Không thành vấn đề! Giáo viên của quí vị có thể mời quí vị tới buổi họp Zoom giống như mọi khi.  

● Hành vi không phù hợp có thể được sử lý như thế nào?   
Là học khu, SCUSD nhằm loại bỏ việc kỳ luật bằng hình thức trừng phạt và thay bằng các biện pháp can thiệp nhất quán, đúng lúc và 
phù hợp.  Chúng tôi cung cấp can thiệp và hỗ trợ khi hành vi không phù hợp lần đầu tiên xuất hiện và có thể tiếp theo là hành động 
kỷ luật, khi cần và phù hợp.  Mỗi học sinh và phụ huynh ký tên vào Chính Sách Sử Dụng Được Chấp Nhận của Học Sinh, mà đã được 
cập nhật cho chương trình học tập từ xa.  Chúng tôi khuyến khích quí vị xem xét nó để được hướng dẫn liên tục về hành vi của học 
sinh.     
 

Nếu quí vị có quan tâm, xin thảo luận với giáo viên của con mình.   
 

Cần thêm sự giúp đỡ về Zoom, xin viếng thăm trang mạng Học Tập Từ Xa của chúng tôi tại: 
learn.scusd.edu/zoom nơi chúng tôi có các tin tức được cập nhật.  

http://www.scusd.edu/clever
http://learn.scusd.edu/zoom
http://learn.scusd.edu/zoom
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecbP7UzaAM10DmQF6ilFkyhtZI0Yw1yNnZCy5BxYyYRg8cuQ/viewform?usp=sf_link
https://learn.scusd.edu/zoom


 

 

 
Cảm ơn quí vị đã giúp đỡ cho sự thay đổi này.  Mục tiêu của chúng tôi là để cung cấp chương trình học tập từ 
xa chất lượng và duy trì sự an toàn và quyền riêng tư của học sinh.  Chúng tôi đáng giá cao sự kiên nhẫn của 
quí vị khi chúng ta cùng nhau phát triển và học hỏi.    
 


