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Kính gởi Phụ huynh/Giám hộ và Học sinh:
V/v: Những buổi ghi âm Team
Thay mặt Quận Trường, chúng tôi hy vọng rằng các em học sinh và gia đình đã tìm thấy sự chuyển đổi
sang việc học trực tuyến trở nên suôn sẻ hơn. Nếu quý vị hiện đang gặp bất kỳ thử thách nào, chúng tôi
khuyến khích quý vị nói với hiệu trưởng của trường học con quý vị.
Như quý vị có thể nhận biết, Quận Trường ghi âm những hướng dẫn được giảng dạy trong buổi học. Một
số các em tham dự vào các buổi hổ trợ một-với-một cũng được ghi âm lại. Đối với các em muốn ôn lại
những gì đã thảo luận trong lớp trực tuyến hoặc lớp hướng dẫn một-với-một, các bản ghi âm đã có sẵn
thông qua trang mạng được kết nối an toàn. Chúng tôi nhận thấy điều này vô cùng quý giá đối với những
em không thể tham dự vào chương trình học trực tuyến mà cung cấp cho các em cơ hội ôn lại những bài
học và sự hướng dẫn.
Chúng tôi cũng hiểu rằng có một số phụ huynh có những lo ngại về quyền riêng tư của các em khi tham
dự vào chương trình học trực tuyến. Có những rủi ro cố hữu khi truyền bất kỳ thông tin gì qua mạng
internet, và vì lý do này, nó rất quan trọng là các em phải tuân theo những hướng dẫn được cung cấp bởi
các giáo viên về việc duy trì tính bảo mật của những liên kết và những mật khẩu.
Không bắt buộc các em phải tham gia hoặc đóng góp vào các buổi thảo luận được diễn ra trong giờ
giảng dạy. Với những quý vị lo ngại về quyền riêng tư, quý vị có thể chọn cho các em tham dự vào những
buổi học trực tuyến nhưng không thu hình và/hoặc thu tiếng nói trên thiết bị của các em hoặc tham gia
bằng cách xem lại những buổi học trực tuyến đã được ghi âm. Gia đình/học sinh không muốn tham dự
hay có mặt trong buổi học trực tuyến được ghi âm có thể nói chuyện với giáo viên của mình bằng cách sử
dụng chức năng trò chuyện trong hội nghị video hoặc gửi câu hỏi qua email hay ý kiến của họ tới các
giáo viên. Những em muốn truy cập các buổi hổ trợ một-với-một nhưng không muốn qua các buổi hội
nghị video được ghi âm có thể liên lạc với các thầy cô giáo qua điện thoại.
Vì lý do riêng tư, các trang mạng liên kết những buổi học ghi âm sẽ không được công khai chiếu, và các
em nào muốn truy cập lại sẽ phải làm theo những hướng dẫn do trường học của chúng cung cấp. Tất cả
các bản ghi âm được thu thập dựa theo thẩm quyền của Đạo Luật Tự Do Thông Tin và Bảo vệ Quyền
Riêng Tư và Đạo Luật Trường Học sẽ bị hủy bỏ vào cuối niên học.
Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc sự quan tâm, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của trường học con quý vị.
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