
 

        

   

 

      

   
      

      

     
    

  
   
    

       
   

         

      
    

       
       

     

        
         

 

           
    

           
  

          
      

      
      

 

VIETNAMESE 

Thông cáo về Sự Cẩn mật trong việc sử dụng sàn trực tuyến Blackboard Collaborate và Google Meet 

cho việc Học tập Từ Xa của Hệ Trường Công Quận Fairfax. 

Quý phụ huynh và Người Bảo hộ quý mến 

Nhằm cung ứng tốt nhất những nhu cầu của các học sinh có khuyết tật trong thời gian trường đóng cửa, 
các giáo viên và giáo dục đặc biệt và những nhân viên cung cấp dịch vụ liên hệ sẽ sử dụng sàn trực tuyến 
Blackboard Collaborate hoặc / và Google Meet cho việc giảng dạy và hỗ trợ. 

Khi chúng tôi chuyển sang mô hình Học tập Từ Xa, nhiều giáo viên giáo dục đặc biệt và những nhân viên 
cung cấp dịch vụ liên hệ sẽ dùng những sàn trực tuyến này để: 

• Thuận tiện thực hiện các lớp học 
• Tổ chức thông tin cho học sinh 
• Thực thi các buổi học tập cho cá nhân hoặc cho học nhóm. 

Mặc dầu nhân viên FCPS sẽ duy trì những mức độ an ninh trong buổi học trực tuyến, xin quý vị hãy ghi 
nhận rằng khi một học sinh tham gia vào phiên học ảo trên mạng Blackboard Collaborate hay Google 
Meet, tên họ và tên gọi của học sinh sẽ được hiển thị đến với các học sinh khác đang dự buổi học. 

Trên video phát trực tiếp, nhân viên FCPS  sẽ không thể kiểm soát những ai khác có thể hiện diện trong 
cùng phòng trong tư gia  trong khi học sinh đang tham gia trong môi trường học ảo. 

Nếu quý vị không thấy thoải mái cho con em tham gia buổi học ảo trên mạng Blackboard Collaborate 
hay Google Meet, xin hãy tìm đến nhân viên quản lý giáo dục đặc biệt của con em mình hay người 
cung cấp dịch vụ liên hệ để xem lại những chọn lựa giảng dạy khác. 

Hệ Trường Công Quận Fairfax mong mọi gia đình kiểm điểm và thực thi những hướng dẫn và các điều kỳ 
vọng sau đây để bảo đảm quyền giữ cẩn mật của mọi học sinh được bảo vệ họ khi sử dụng phiên video 
trực tuyến. 

1. Phụ huynh và Người Bảo hộ sẽ phải làm mọi nỗ lực để bảo đảm rằng không ai ngoài học sinh 
được ghi danh tham dự có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy buổi video trực tiếp. 

2. Phụ huynh và Người Bảo hộ hay học sinh sẽ không thâu âm thanh , hình ảnh từ buổi học ảo 
video trực tiếp. 

3. Nếu phụ huynh hay một người thứ ba tham dự để giúp  học sinh tham dự phiên học, người trợ 
giúp đó sẽ không truyền bá lại mọi thông tin danh tính cá nhân của học sinh tham dự. 

4. Trong khi học sinh tham gia một buổi học nhóm chung , xin quý vị để ý đến môi trường học tập 
và gắng loại bỏ mọi sự chia trí mà có thể làm trệch sự tập trung của các học sinh khỏi việc học. 


