
   
  

         
     

                
       

  

 

   

        

  
 

        
    

     
 

          

 

 

 

 

·,. Fairfax County 
~ PUBUC SCHOOLS 

COURSES 

Courses 

Teacher's Homeroom 

2 

Subject to discuss with Tutor 
Exa pie: Math. Science. English 

2 

GROUPS RESOURCES ., .. Fairfax County COURSES GROUPS RESOURC 
~ PUBUC SCHOOLS 

~ Mastery 

0 MemtH:rs 

~ Ally Course Access,blll< .•. 

0 Zoom 

<D Discovery Educ.atlon 

IASON Learnt 3 
0 Tutor.com 

Teacher's Homeroom Cl 

VIETNAMESE 

Cách Thức Hoạt Động: Lớp học Tutor.com Dành 
Cho Các Học Sinh Trường Tiểu Học 

Để nhận sự trợ giúp chuyên môn trong không gian học tập trực tuyến an toàn, an ninh-mọi lúc, 
mọi nơi, và bất kỳ mọi thiết. 

Dịch vụ dạy kèm có thể giúp các bạn với môn đọc, toán, và nhiều hơn thế nữa! Các bạn có thể 
kết nối bằng giọng nói hoặc trò chuyện-tin nhắn và cùng nhóm học với người dạy kèm của 
mình trong lớp học trên mạng. 

DẠY KÈM TRỰC TIẾP (TRỰC TUYẾN) 

Bước 1: Để Bắt Đầu 

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Schoology® của mình. (https://lms.fcps.edu/) 

Bước 2: Nhập vào Lớp Học (Homeroom) hoặc môn học cụ 
thể 

1. Nhấp vào đường liên kết “CÁC MÔN HỌC” (COURSE) trong phần trên cùng của thanh 
điều hướng (navigation bar) trong Schoology. 

2. chọn “Lớp Giáo Viên Chủ Nhiệm” hoặc “Môn Học” mà bạn muốn thảo luận với kèm 
của mình 

3. Nhấp vào Tutor.com ở bên trái của màn hình ( được mở trong một cửa sổ mới) 

LS-OSS-How It Works Tutor-Com ES. 

https://lms.fcps.edu/
https://Tutor.com


   

           
  

   

             
       

 

        

   

    

  

 

      

        
 

        

     

      

      

 

What do you need help with today? English 

Please take a moment to review ou r honor code. 

Topic Subject 

I Elementary (Grades K-6) Select a subject ... 

Grade 

Select a grade ... 

How would you like to work with your tutor? 

@ Chat Only 0 Chat + Voice 

How would you like to work with your tutor? 

@ Chat Only O Chat + Voice 

Enter your question 

Bước 3: Tìm người dạy kèm thích hợp 

Một ô cửa sổ riêng của Tutor.com sẽ mở ra. Bạn có thể kết nối với một người dạy kèm từ trang 
chính 

Các bước để tìm một người dạy kèm: 

1. Phần dưới của chủ đề “ Bạn cần trợ giúp về điều gì hôm nay? (what do you need help 
with today?”, xin dùng thanh mục lục thả xuống (dropdowns) để tìm người dạy kèm của 
bạn: 

o Ngôn Ngữ (ngôn ngữ mà người dạy kèm nói) 

o Đề Tài 

o Môn Học (các tùy chọn dựa theo Chủ Đề) 

o Cấp Lớp 

2. Bạn chọn cách thức để trao đổi với người dạy kèm của mình 

o Trò Chuyện bằng Tin Nhắn - Dùng ô trò truyện để nhắn tin với người dạy kèm 
của mình 

o Trò truyện bằng tin nhắn + Giọng nói - trò chuyện với người dạy kèm qua điện 

thoại và sử dụng ô nhắn tin 

3. Trong ô văn bản tin nhắn (text box) “ nhập câu hỏi của bạn” 

o Hãy Viết những gì mà bạn muốn nhận được sự giúp đỡ. 

https://Tutor.com


    

      

     

        

 

   

         

 

         
        

  

@ Chat Only 0 Chat + Voice @ Chat Only 0 Chat + Voice 

Enter your question Enter your question 

Type your question here. I Type your question here . 

.. 
Attach a File I Choose File I No fi le chosen I .. 

Allowed flle types are:bmp, doc, docx, glf, htm, html, Jpg, 
Jpeg, pdf, png, ppt , pptx, rtf, txt, xis, xlsx, accdb, mdb. 

The maximum flle size Is 5MB. 

What do you need help with today? Ef181ish V 

Please take a moment to review our honor code. 

Topic 

Elementary (Grades K-6) 

Grade 

Select 2 grade._ 

How would you llke to work with your tutor? 

@ ChatOnly Q Chat + Volce 

Enter you, question 

Type your question herec 

I Choose File I No fi le chosen 

Allowed f ile types are:b 111p. doc. docx. glf. htm. ,html. Jpg. Jpeg. pd( 
png , ppt. pptx., rtf. tJct.. xis., xlsx, accdb. md b_ 

T h@ maxim u m fUe sl2.e Is 5MB. 

Subject 

V Se lect a subjecL V 

V 

4. Nếu bạn có tập tin muốn chia sẻ với người dạy kèm: 

o Xin nhấp vào đường liên kết “Đính Kèm” (attach file) 

o Xin nhấp nút “chọn tài liệu” (choose file) 

o Chọn tài liệu mà bạn muốn trao đổi với người dạy kèm 

Bước 4: Để bắt đầu với phiên dạy kèm của mình 

Xin nhấp nút “KẾT NỐI NGAY” (CONNECT NOW) để kết nối với người dạy kèm. 

GHI CHÚ: Các phiên dạy kèm sẽ được thu lại nếu bạn cần giúp ghi nhớ điều gì đó mà người 
dạy kèm của bạn đã giảng. Bạn cũng sẽ có thể gửi điện thư hoặc in ra cuộc trò chuyện tin nhắn 
và bảng trắng hướng dẫn (whiteboards). 



    

          

  

       

     

 

 

        
 

 

     
     

          
   

        
 

1 
Please answer this survey. 

<:,ood 

- na:r« CCll"'lhdcair .a.out l'OI,#" 'SCtlool _,., 

2 ., ____ ,..._,, 

"'""' 

3 

Bước 5: Xếp hạng và đánh giá phiên dạy kèm của mình 

Một ô cửa sổ về thăm dò sẽ xuất hiện sau khi phiên dạy kèm kết thúc 

1. Xin điền các xếp hạng của bạn 

2. Và bất kỳ góp ý trong ô tin nhắn 

3. Xin nhấp nút “Gởi Đi” (Submit) 

Bước 6: Khi kết thúc phiên học kèm của bạn 

1. Xin nhấp vào nút “Đóng” (Close) tại phần trên cùng của cửa sổ Tutor.com. 

Bạn có thể bắt đầu một phiên học kèm bất kỳ khi 
nào mà ban cần sự trợ giúp. 

Nếu bạn muốn bắt đầu một phiên học kèm ngay sau một phiên học kèm kết thúc xin theo các 
bước từ 2-6 ở phần trên. 

XIN LƯU Ý: Bạn hãy chắc rằng đề tài mà bạn chọn là một phần của môn học mà bạn đã chọn 
trong Schoology. 

https://Tutor.com


       

    

             
     

           
            

  

             
  

         

 

   

    
             

          
    

            
 

          
   

        

           

r com~ 
Service of 

~ceton Review· , 

Connect 
with a tutor now 

,J FairfaxCounty 
~ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

Schedule Submit 
a tutoring session a paper for review 

Take 
a practice quiz 

My Sessions 

c My Favorite Tutors 

My Locker 

Sign out 

Sử Dụng - My Account (Tài Khoản của Tôi) 

Mục lục của My Account trên trang chính Tutor.com có một số phần mục sau: 

• Các Phiên Học Kèm của Tôi -(My Sesstions) để bạn xem lại các phiên học kèm đã 
được lưu lại trước đây của mình. 

• Các Người Dạy Kèm Yêu Thích của Tôi - để thêm các người dạy kèm vào danh mục 
yêu thích (favorites) để bạn có thể kết nối lại với họ hoặc xem khi nào họ được lên lịch 
phiên dạy kèm kế tiếp. 

• Tủ Khóa của Tôi (My Locker) để xem các tài liệu mà bạn đã lưu lại hoặc đã chia sẻ với 
người dạy kèm. 

• Đăng Xuất - (sign out) để Xuất khỏi (log out) Tutor.com 

Dùng Những Học Cụ (Tools) Đặc Biệt 

Trong phiên học kèm của bạn, có nhiều học cụ có sẵn để giúp bạn và người dạy kèm của bạn 
trao đổi. Các học cụ này nằm trên đầu cửa sổ phiên dạy kèm và bao gồm: 

• Bảng Trắng (Whiteboard)- sử dụng bảng trắng điện tử này để vẽ, xóa, thêm các hình 
dạng và thay đổi màu sắc. 

• Máy Tính Đồ Thị (Graphing Calculator) - sử dụng học cụ này khi bạn làm những bài 
toán phức tạp 

• Chỉnh Sửa Mã (Code Editor)- sử dụng tùy chọn này để làm việc trên mã (code) cho 
khoa học máy tính (computer science) 

• Biên Soạn Văn Bản (Text Editor) - Một học cụ để chỉnh sửa văn bản 

Thêm nhiều học cụ có thể được tìm thấy ở thanh bên trái của phiên dạy kèm 

https://Tutor.com
https://Tutor.com
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tutor com· 
A Service of 

! The Princeton Review· 2J 

Connect 
with a tutor now 

Hi Student! 
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f?'. -¥- PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • TH RIVE 

Schedule Submit 
a tutoring session a paper for review 
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control 

Prxtlco T (Tutor> 
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My Account y 

Other Tools ~ 
a practice quiz 

Giúp Đỡ về Môn Văn 

Dịch vụ Gửi Bài để Xem Giúp (Drop-Off Review) cho phép bạn nhận được sự trợ giúp mà 
không cần tham gia vào phiên dạy kèm trực tiếp. 

Xin nhấp vào nút “Gửi Đi để Xem Giúp” (Submit for Review) trên thanh điều hướng phần trên 
cùng của trang chính Tutor.com để bắt đầu tiến trình xem giúp. 

Cách Thức ứng dụng Gửi Bài để Xem Giúp hoạt động 

1. Chẳng hạn bạn tải lên một bài tập văn, bảng tính ngữ pháp của bạn. 

2. Người dạy kèm sẽ gởi cho bạn hồi đáp hữu ích trong vòng 12 tiếng 

https://Tutor.com


          
 

     

             
  

        
    

 

   

         

    

           

         

      

com· 
A Service of 

! The Princeton Review· J 

0 Connect 
with a tutornow 

Hi Student! 

,,J FairfaxCounty 
~ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPIRE • TH RIVE 

My Account y 

Schedule Submit Take Other Tools y 

a tutoring session a paper for review a practice quiz 

3. Bạn có thể xem người dạy kèm trả lời trong Các Phiên Học Kèm Của Tôi (My 
Sessions). 

Các Bài Kiểm Tra Thực Hành 

Các bài kiểm tra thực hành có sẵn để giúp bạn chuẩn bị cho các bài thi môn Toán, Khoa Học, 
và Anh Ngữ. 

Xin nhấp vào nút “Làm Bài Kiểm Tra Thực Hành ” (Take a practice quiz) trên thanh điều 
hướng phần trên cùng của trang chính Tutor.com. 

Các Bước để làm Bài Kiếm Tra Thực Hành 

1. Làm bài kiểm tra trong môn mà bạn chọn. 

2. Xem điểm số của bạn 

3. Xem lại các câu hỏi mà bạn đã trả lời đúng. 

4. Kết nối với người dạy kèm về bất cứ điều gì mà bạn đã bỏ lỡ. 

The Princeton Review® is not affiliated with Princeton University. 

https://Tutor.com
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