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VIETNAMESE
Kính gửi cộng đồng ISD,

Chúng tôi hiểu sự quan tâm của quý vị 
để giữ cho con em của quý vị kết nối với 
trường học và để biết những gì sẽ kế 
hoạch như thế nào. Chúng tôi chỉ mong 
muốn cung cấp sự rõ ràng về vấn đề này. 

Chúng tôi có các cuộc họp được lên lịch 
trong tuần này với các nhóm giáo viên và 
tổ chức lao động khác nhau để xác định và 
góp ý với những kỳ vọng của chúng tôi đối 
với giáo viên và cách chúng tôi có thể cung 
cấp cho học sinh làm việc với những gì họ 
đưa ra. Tại thời điểm này, chúng tôi có một 
trang mạng, chúng tôi khuyến khích bạn 
truy cập.

Ngoài ra, các cuộc họp này sẽ giúp chúng 
tôi xác định các kế hoạch dịch vụ chăm 
sóc và dinh dưỡng các em trong thời 
gian đóng cửa. Chúng tôi yêu cầu sự kiên 
nhẫn của quý vị khi chúng tôi tiếp tục đáp 
ứng những kỳ vọng và hướng đi mới mà 
chúng tôi đang nhận được hàng ngày từ 
văn phòng Thống đốc và Văn phòng Tổng 
Giám đốc Hướng dẫn Công cộng (OSPI) và 
phát triển các kế hoạch của chúng tôi. Xin 
vui lòng xem để cập nhật khi chúng tôi có 
thông tin để chia sẻ.

Cảm ơn quý vị,
Đội ngũ lãnh đạo ISD
...

Thông tin cho học sinh

https://www.issaquah.wednet.edu/dis-
trict/departments/Technology/students
Office365 cho học sinh

Office365 dành cho học sinh được cung 
cấp miễn phí cho tất cả học sinh lớp 3-12 
trong Khu học chánh Issaquah. Với Offi-
ce365, học sinh có thể truy cập phiên bản 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote mới 
nhất và nhiều hơn nữa trên tối đa năm 
máy tính và thiết bị cá nhân.

ClassLink và chương trình giảng dạy trực 
tuyến cho học sinh trung học (Lớp 6-12)
Thông qua ClassLink Launchpad, học sinh 
sẽ tìm thấy các liên kết đến chương trình 
và công cụ trực tuyến được sử dụng trong 
các lớp học của mình. Học sinh sử dụng 
tên người dùng và mật khẩu mạng của 
trường để đăng nhập vào ClassLink. Class-
Link và Chương trình giảng dạy trực tuyến 
bao gồm danh sách các nhà xuất bản và 
các lớp.

Video giới thiệu (2 phút)
Cài đặt tiện ích mở rộng Classlink. Class-
link yêu cầu mở rộng trình duyệt. Khi 
được nhắc cài đặt tiện ích mở rộng bằng 
trình duyệt, hãy làm theo hướng dẫn và 
sau đó thử lại ứng dụng.
Mật khẩu được lưu bởi trình duyệt của 
bạn có thể can thiệp vào ClassLink. Xóa 
mật khẩu đã lưu khỏi trình duyệt của bạn.
Quản lý mật khẩu của bạn trong ClassLink
Kiểm tra trình duyệt của bạn cho ClassLink
Trên thiết bị di động? Kiểm tra cửa hàng 
ứng dụng của mình để biết “Issaquah 
ClassLink”
Tài liệu ClassLink bổ sung được cung cấp 
bởi ClassLink.

Clever là cổng thông tin trực tuyến dành 
cho học sinh tiểu học (K-5)
Clever cung cấp quyền truy cập Zearn 
(Math), Quaver ( m nhạc) và các công cụ 
công nghệ giáo dục khác. Mỗi sinh viên 
có một tài khoản Thông minh, sau khi họ 
đăng nhập vào Thông minh, họ có thể 
truy cập các chương trình khác. Tên người 
dùng của sinh viên là bốn chữ cái đầu tiên 
của tên và theo sau là ba chữ cái đầu tiên 
và sau đó là hai chữ số năm tốt nghiệp.
Ví dụ cho một sinh viên tên John Smith, 
tốt nghiệp năm 2030: SmitJoh30
Vui lòng kiểm tra với giáo viên của con quý 
vị để biết mật khẩu.
Các công cụ và nội dung trực tuyến hoạt 
động tốt nhất với các trình duyệt hiện tại. 
Để kiểm tra trình duyệt của quý vị, hãy 
truy cập www.whatsmybrowser.org.

Internet Essentials từ Comcast:
Nhiều gia đình có thể đủ điều kiện cho in-
ternet giảm giá thông qua Comcast. Để 
biết thêm thông tin, hãy truy cập http://
iNETessentials.com.
...

Khảo sát chăm sóc trẻ ở tuổi ISD

Kính gửi cộng đồng ISD,
 
Chúng tôi đã xác định rằng trong thời gian 
đóng cửa trường, ISD sẽ có thể cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ em ở độ tuổi đi học 
miễn phí cho học sinh Lớp K-5 cho các nhóm 
sau vào thời điểm này:
 
-ISD nhân viên tại chỗ
Nhân viên chăm sóc sức khỏe
-Fire Fighters, Police, Paramedics, khẩn cấp 
kỹ thuật viên y tế
Nhân viên cửa hàng tạp hóa
Nhân viên phụ trách
 
Vui lòng giúp chúng tôi đánh giá mức độ cần 
thiết trong cộng đồng của chúng tôi bằng 
cách thực hiện khảo sát nhu cầu chăm sóc 
trẻ em của chúng tôi: https://issaquah.az1.
qualtrics.com/jfe/form/SV_cZL7CjxV154l-
TOR
 
Nếu bạn cần hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác, 
vui lòng liên hệ với Liasons Đối tác gia đình 

ISD của chúng tôi: https://www.issaquah.
wednet.edu/family/supports/other-lacular
 
Tại thời điểm này, chúng tôi có một địa điểm 
được xác định và sẽ thông báo thêm các địa 
điểm khi chúng có sẵn. Sau khi bạn hoàn 
thành khảo sát, bạn sẽ được Điều phối viên 
Chăm sóc Tuổi học của chúng tôi liên hệ qua 
email hoặc điện thoại để sắp xếp nếu bạn đủ 
điều kiện để không phải trả tiền chăm sóc 
tuổi học.
 
Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi 
đạt được tiến bộ trong việc cung cấp các hỗ 
trợ mà chúng tôi biết
 nhu cầu cộng đồng của chúng tôi. Mong đợi 
các thông báo liên quan đến dịch vụ dinh 
dưỡng và hỗ trợ công nghệ, bao gồm cả máy 
tính xách tay và các điểm nóng không dây, 
vào ngày mai.
 
Để có thêm tài nguyên cộng đồng, vui lòng 
truy cập trang web Hỗ trợ Học khu Issaquah 
của chúng tôi: https://www.issaquah.wed-
net.edu/family/supports
 
Đội ngũ lãnh đạo ISD
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