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Lớp Học Google 
là gì? 

Lớp Học Google là một môi trường học tập dựa trên trang mạng. Khi đăng nhập 
vào Lớp Học Google, học sinh có thể cộng tác với bạn cùng lớp và các giáo viên 
của em. Lớp Học Google cung cấp một không gian an toàn kỹ thuật số để xem các 
thông báo của lớp, truy cập các nội dung của lớp đã đăng, xem các bài tập được 
đăng, và nộp bài tập đã hoàn thành. Chỉ những người dùng được HKTNEG ủy 
quyền (học sinh, giáo viên, và các nhân viên được chỉ định khác) mới có thể truy 
cập vào Lớp Học Google của HKTNEG. Người dùng Google bên ngoài mạng 
HKTNEG không được cấp phép cho bất kỳ Lớp Học của HKTNEG nào.  

Ai sử dụng Lớp 
Học Google? 

Học Sinh, giáo viên, và các quản trị viên có tài khỏan HKTNEG có thể là một phần 
hoạt động của Lớp Học Google. Bất kỳ họat động nào trong Lớp Học Google được 
ghi lại dưới thông tin đăng nhập của học sinh và do đó việc phụ huynh giao tiếp với 
giáo viên hoặc các học sinh khác trong Lớp Học Google là không phù hợp.  
 
Phụ Huynh nên sử dụng email cá nhân để liên lạc kỹ thuật số với giáo viên. Giáo 
viên có thể kích hoạt tóm tắt của người giám hộ theo yêu cầu nếu bạn muốn biết 
thêm thông tin về công việc của con bạn trong Lớp Học Google.  

Làm thế nào tôi 
có thể thấy Lớp 
Học Google của 
con tôi? 

Phụ Huynh và các thành viên gia đình có thể truy cập Lớp Học Google của giáo 
viên của con mình bằng một hay nhiều cách sau: 
1. Học sinh đăng nhập vào Cổng Thông Tin Học Sinh (Student Portal) HKTNEG 

(http://portal.egusd.net) và khởi chạy ứng dụng Lớp Học Google. Ngoài ra, học 
sinh có thể nhấp  http://classroom.google.com và đăng nhập với Tên Truy Nhập 
(username) và Mật Khẩu (password) HKTNEG của học sinh. Học Sinh cho thấy 
Công Việc Lớp Học và Luồng (Stream). 

2. Giáo viên gửi thư mời người giám hộ. Những lời mời này sẽ cho phép bạn 
nhận được các bản tóm tắt email hàng tuần hoặc hàng ngày về công việc của 
con bạn. Không phải tất cả các giáo viên có thể sử dụng tính năng này, đặc biệt 
là giáo viên có nhiều kớp.  Bạn có thể yêu cầu giáo viên của con bạn thêm 
email của bạn vào Lớp Học Google nếu bạn muốn tính năng này và các giáo 
viên đã không làm như vậy. Quá trình này bao gồm: 
■ Giáo viên hoặc quản trị viên gửi email cho bạn lời mời cho một học sinh cụ 

thể đến bất kỳ địa chỉ email nào bạn cung cấp.  
■ Trong chương trình email của bạn, mở lời mời email của bạn và nhấp Chấp 

Nhận.  
■ Bạn có thể chọn tần suất của các email, như là hàng ngày hoặc hàng tuần. 
■ Bạn có thể không đăng ký hoặc xóa tên mình khỏi Lớp Học bất cứ lúc nào. 

Tóm Tắt Email 
của người Giám 
Hộ là gì? 

Tóm tắt email của người giám hộ bao gồm: 
● Mất việc—Công việc làm bị muộn vào thời điểm email đươc gửi tới 
● Công việc sắp tới—Công việc sắp là hôm nay và ngày mai (đối với email 

hàng ngày) hoặc công việc sắp đến trong tuần tới (đối với enail hàng tuần) 
● Hoạt động lớp học—Các Thông Báo, bài tập, và các câu hỏi được giáo viên 

đã đăng gần đây  
 

Tôi có thể tìm 
thấy thông tin ở 
đâu? 

Google Guardian Email Support 
Video Lớp Học Google Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh Năm 2020 (2020 Parent’s 
Guide to Google Classroom video) 
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