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Khác biệt giữa Trương mục của Phụ huynh và của Học sinh
Tờ chỉ dẫn này đi cùng với phim video Schoology Khác biệt giữa Trương mục của Phụ huynh
và của Học sinh video: https://www.fcps.edu/node/41908
●
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Phụ huynh chỉ được phép đọc về các hoạt động của học sinh mà thôi.
Phụ huynh không thể tham gia như là một học sinh.
Học sinh phải đăng nhập vào trương mục học sinh của chính mình để tham gia
vào lớp hoặc với nhóm trong Schoology.

Trương mục của Phụ Huynh

Trương mục của Học sinh

Không thể nộp bài làm (có thể xem bài đã nộp)

Có thể nộp bài làm

Không thể đăng trong các họp bàn (đôi lúc có
thể trông thấy cuộc hội bàn, tùy trường hợp)

Có thể đăng trong các họp bàn

Không thể tiếp cận các bài kiểm tra

Có thể nộp các bài kiểm tra

Không thể đăng vào các tập tài liệu truyền thông
(có thể xem)

Có thể đăng vào các tập tài liệu truyền thông

Không thể nộp và không thể nộp bài thay mặt
cho con em

Có thể cho nộp bài kiểm ngắn và các bài
kiểm tra

Để xem trương mục của học sinh hay của phụ huynh, nhấp vào mũi tên trong góc trên cùng bên
phải gần tên của mình và chọn trương mục mình muốn xem.
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West Bridge Elementary

Dylan Littlepage

No upcoming assignments or

k up last year's yearbook.
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still a week left. Be sure to turn in

Jeffrey Littlepage

West Bridge Middle Scho ...

Add Child

Your Profile

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem Hỗ trợ sử dụng Schoology (https://www.fcps.edu/schoology/support).
LS-ISD-Schoology-Differences between Parent and Student Accounts

