KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức Lớp học trực tuyến Chương trình tiếng Anh iSMART
( iSMART Live Class)
Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Quận 7
iSMART Education xin trân trọng gửi đến Quý nhà trường kế hoạch tổ chức lớp học trực tuyến
iSMART như sau:
1. Đối tượng
- Học sinh khối 1, 3 đang học chương trình iSMART tại nhà trường.
2. Hình thức giảng dạy
- Học tập và tương tác trực tuyến qua nền tảng Zoom.
Nhà trường và Quý phụ huynh có thể tham khảo thêm thông tin về lớp học trực tuyến iSMART
theo đường dẫn sau: https://liveclass.ismart.edu.vn/
3. Thời gian và lịch học:
- Học sinh sẽ được học theo thời gian biểu được thống nhất của Ban giám hiệu và Phụ huynh. Chi
tiết ID và mật khẩu vui lòng xem tại bảng:
Lịch học
Thời Gian

Lớp

Giờ

3/6

15:00 - 15:35

Mã ID đăng nhập
lớp học Zoom

Liên hệ hỗ trợ

Kỹ Thuật : 0909 723 832
(Văn Trực)

Thứ hai và Thứ tư

Đào tạo : 0909723832
3/7

16:00 - 16:35

(Thúy An)
929 327 7053

1/5

17:00 – 17:35

Hỗ trợ chung: 0936 366 660
(Đức Tín)

1/6

18:00 – 18:35

Hotline 1900088893

Thứ ba và Thứ năm

1

4. Một số quy định khi tham gia lớp học trực tuyến
Nhằm đảm bảo an toàn về mặt hình ảnh cũng như triển khai lớp học đạt hiệu quả, giáo viên, phụ
huynh và các em học sinh cần tuân thủ các quy định sau khi tham gia lớp học trực tuyến:
Đối với Phụ huynh:
● Sắp xếp vị trí học cho con trong một không gian phù hợp, yên tĩnh và thoải mái.
● Hướng dẫn con đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của giáo
viên (nếu có).
● Hỗ trợ chuẩn bị trang thiết bị và kiểm tra mạng internet trước khi giờ học bắt đầu.
● Học sinh đăng nhập vào lớp trước giờ học 10 phút. Với học sinh lớp nhỏ, phụ huynh vui
lòng hỗ trợ các con đăng nhập.
● Nếu phụ huynh tham gia học cùng con, xin vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và giữ yên lặng
trong suốt buổi học. Không ghi âm, ghi hình lớp học trực tuyến. iSMART sẽ lưu lại các lớp
học này để học sinh có thể truy cập để ôn lại.
Đối với Học sinh:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của Giáo viên (nếu có).
Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ.
Trang phục lịch sự và nghiêm túc.
Sử dụng tên tài khoản là tên đầy đủ và chính xác của học sinh.
Tham gia đầy đủ các tiết học theo lịch; đăng nhập trước khi giờ học bắt đầu ít nhất 10 phút
nhằm đảm bảo kết nối sẵn sàng và thuận tiện cho việc điểm danh trước buổi học.
Luôn bật camera trong suốt quá trình học.
Để micro ở chế độ tắt. Học sinh sẽ bật micro khi được giáo viên yêu cầu.
Hiểu và thực hiện đúng các mệnh lệnh lớp học như giơ tay, sử dụng mục trò chuyện (Chat
box),…
Ngồi học ngay ngắn và tập trung vào bài học.
Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong giờ học.
Tạm biệt và nhấn phím rời lớp học ngay khi kết thúc giờ học.

Kính mong Quý trường nắm thông tin và hỗ trợ triển khai gửi thông tin đến Phụ huynh học sinh
nhằm phối hợp cùng iSMART để tổ chức lớp học trực tuyến hiệu quả.

iSMART Education
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