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Phụ huynh và Giám hộ quý mến, 

Tôi rất phấn khởi mà chia sẻ rằng các học sinh, phụ huynh và giáo viên thuộc cộng 
đồng trường ________________________ của chúng ta sẽ làm mẫu khởi động hệ 
thống quản lý học tập mới, gọi là Schoology (phát âm như là sơ-ku-lu-di ), nhằm tiếp 
cận học liệu và tham gia vào hoạt động học đường trong niên khóa 2020-2021. 

Schoology là một không gian học tập cho việc tăng cường sự diện-đối-diện và học tập 
từ xa qua sự trao đổi,cộng tác và việc học tập cá biệt. Với Schoology, học sinh có thể 
nộp trực tuyến bài làm về nhà, đọc lời giáo viên phê bình, tham gia vào các cuộc họp 
bàn có tương tác, xem thông báo, làm bài kiểm tra, và hơn thế nữa. Là phụ huynh quý 
vị có thể mở xem : 

• Lớp học của con em 
• Sự tham gia của học sinh 
• Lời giáo viên phê bình 
• Các ý kiến trong Schoology. 

Là một trường làm mẫu, chúng ta sẽ sử dụng Schoology càng nhiều càng tốt cho các 
bài làm và các trao đổi của học sinh, bao gồm cả các trao đổi giữa nhân viên và cho lớp 
học. Các giáo viên của chúng ta sẽ tham gia đào tạo phát triển chức nghiệp vào mùa 
hè này nhằm cho họ có thể kiến tạo một môi trường đầy tính tham gia và lấy học sinh 
làm chuẩn. Trong tháng 8, quý vị và con em học sinh sẽ được hướng dẫn đăng nhập 
và thông tin cách dùng hệ thống Schoology. 

Chúng tôi đang trông mong sử dụng Schoology trong lớp học vào mùa thu này để tăng 
cường sự nối kết và trao đổi trên toàn thể nhà trường của chúng ta. 

Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến về Schoology, xin hãy viếng trang: 
https://www.fcps.edu/schoology hoặc liên lạc 

. 

Trân trọng, 

LS-ISD-Schoology Letter 

https://www.fcps.edu/schoology



