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Nguồn cung dữ liệu hoạt động cho Schoology
Tờ chỉ dẫn này đi cùng với phim video Schoology Khác biệt giữa Trương mục của Phụ huynh
và của Học sinh

Hoạt động Mới Nhất
Khung Hoạt động Mới Nhất cho thấy các mục đăng tải do giáo viên (được gọi là “người quản trị
lớp” trong hệ Schoology. Khung này được gọi là chỗ Nhập Hoạt động /Activity Feed.
Đây là nơi để kiểm thông tin được chia sẻ đến cho bạn.
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Bạn có thể hồi đáp thẳng đến mọi đăng tải.
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Bạn sẽ nhận được email thông báo cho bạn về các Thông tin Cập nhật.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem Hỗ trợ sử dụng Schoology (https://www.fcps.edu/schoology/support).
LS-ISD-Schoology Parent Communication Tools
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Chuyển đổi giữa Trương mục của Phụ huynh/Giám hộ và Trương
mục của Học sinh
Nhấp vào mũi tên trong góc trên cùng bên phải gần tên của mình.
•

Chọn tên của con em để chuyển sang trương mục cùa nó.

Dấu gạch
trong hộp danh mục menu
cho thấy trương mục nào bạn hiện đang
xem.
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ParentName
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Child Name
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AddCh,ld

Your Profile

Bạn có thể thấy thông tin gì đã được đăng
lên các lớp và các nhóm của con em.

Stude nt Activity · Enrollments

Bãn sẽ KHÔNG nhận được email thông báo
khi có các cập nhật đưa vào khung nhập
của con em.

Most Recent·

G,a

_ . Kld Presidcnt
httpsJ/youtu."",1-gQLqv9f4o

G,a

Wl'dJul ,~. 202D at 10:~~ am

Gregory Harris
Yearbook 2020
Gel Cllcldng! we want to ci!pture all those speclal momtnts of your lndMdual sctlool ,OUmey this year Make sure alt pictures
are approprtte and take wiih perm,ssion. bu1 have fun! S1ay tuned for a plann na meeting regai-d,ng how we win h.andle
official S(hoQI photography this ~ar.

WedJu11s,2020,110:SJ•m
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Gregory Harrls
Homeroom 8: Mr. G Harris
A little encour~ement from Kld FreSldent as wt! emb.art. on our journey 10 leatn about US Government!

Jeffrey Littlepage received 12/12 for What's the difference? ,ul 15 ,t 10:'4 1m

ti Jeffrey Littlepage recerved 79/100 for Bio mes Quiz Ju' 1s at 10,u •m

mJeffrey Uutepage subm,ued an Item to Weekly WorkshHt 1 Ju 1s « 10:43 ,m



Jeffrey littlepc1ge received 20/24 for Poetry RHding JJI ,~., 10:JJ.am

ti

Jeffrey Uttlepc1ge received f8/18 for W~t is a Community Helper? Jul 1~a1 10:37 •m
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Sollta Mendel:lna Wut Bridge Mlddle School
Welcome back 10 school! II you haven't done so ye1, be sure to sign our digital citizenship pledge before !he
end ol the week.
• 'ihowMore

TueNovl9,2019iltS«pm
SOmil Mende:z.ma .. West Bnd e Middle School

Bạn có thể trở lại Trương mục Phụ huynh
bằng một lần nữa chọn tên của mình tại
thanh Chuyển đổi Trương mục.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem Hỗ trợ sử dụng Schoology (https://www.fcps.edu/schoology/support).
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Cài đặt Thông báo Schoology
Bật lên để nhận email hoặc tắt đi:
●
●

Nhấp vào Tên.
Rồi nhấp Cài Đặt /Settings.

d , (j) Beverly Llttlepage

V

- ------------Beverty Littlepage

✓

Dylan Littlepage
V.Je~ Br age Lemerto,y

Jeffrey Littlepage
Vie!:. Hr dg Mode __ ho.
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Your Profile
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Tới thanh Thông báo/Notifications
Bật lên / On hoặc Tắt đi / Off trên
dòng địa chỉ điện thư. Mọi email
được bật On sẽ gửi một điện thư
riêng đến bạn.

Account Settings

Notifications

Privacy Settings

IOGY

COURSES

Account
A«oun1Settings
Account Info

Recycle Bin

Notifications
Schoology sends you nouflcatlons when actions occur that lnvotv. you. Vou c.an select whkh notifications you would like to receive.

Turn Off All Not,rKat!()OS

Academic

9

Emall

Course update posted

Off

Course comments on updates, assignments, or discussions

Off

Comments on my posU

Course content ueated
Course ma1erlals overdue

School Groups

On

tQI Emall

Groop update posted

Group comments on update§ or discussions

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem Hỗ trợ sử dụng Schoology
(https://www.fcps.edu/schoology/support).

Logout

GROUPS

I

RESOURCES

Noofic,dons

I

GRADE REP

Pr<vacy Senlnp

R«y<

~

~~
Fairfax County
PUBLIC SCHOOLS
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE

Điện Thư Tóm Lược Schoology
Bạn có thể chọn để được một điện thư tóm lược các hoạt động của con em trong Schoology.
Để bật điện thư tóm lược lên trong trương mục phụ huynh:
●
●

Chuyển đổi sang xem trương mục
của con em
Chọn Cài Đặt/Settings.
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Tới thanh Thông báo/Notifications.
Bật lên / On Tóm tắt Điện thư
Email Summary
Cho Hàng Ngày/ Daily hoặc Hàng
Tuần/ Weekly.

...
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® schooloGY

couRses

GRouPs

GRADE REPORT

Account
Notifications

Account Settings

Parent Ema il Digest

Email Summary:

Repeat:

Weekly

Time:

05:00PM

Day:

M

T

W

Overdue Submissions Email

●

Để được một email khi con em có bài làm quá hạn, chọn Bật lên/On ở dưới thanh có
ghi:
○ Email cho Bài làm Quá Hạn /Overdue Submissions, và
Điện thư Thông báo / Email Notifications

●

Nhấp vào Lưu Thay đổi / Save Changes.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem Hỗ trợ sử dụng Schoology
(https://www.fcps.edu/schoology/support).

