
Chủ Đề: Giáo viên GoGuardian in học lớp của chúng tôi, tôi 

Xin Đón Chào Các Gia Đình Western Guilford Middle, 

Tôi rất vui mừng để có được một năm học khởi đầu tuyệt vời! Tôi muốn cho các bạn biết rằng khi chúng 

ta bắt đầu năm học / kỳ học, tôi sẽ sử dụng một sụng cụ công nghệ có tên GoGuardian Teacher trong lớp 

học của chúng tôi. GoGuardian Teacher cho phép tôi hỗ trợ học sinh tốt hơn khi họ sử dụng 

Chromebook trong giờ học. (Xin lưu ý: tại thời điểm này, GoGuardian không hoạt động trên iPad GCS.) 

Dưới đây là tổng quan nhanh về cách hoạt động của nó: 

• GoGuardian Teacher chỉ hoạt động trong suốt thời gian học từ 7 giờ sáng - 5 giờ 30 chiều, từ 

Thứ Hai đến Thứ Sáu. Trong chu kỳ này phù hợp với lịch của tất cả các Trường Quận Guilford. 

• GoGuardian Teacher giúp học sinh thành công và tập trung khi sử dụng công nghệ trong lớp 

học: 

o Giáo viên có thể xem trình duyệt Chrome của trình duyệt tab của sinh viên và bài tập mà họ 

đang làm để dễ dàng xác định các học sinh có thể cần thêm hướng dẫn hoặc hỗ trợ. 

o Giáo viên có thể hỗ trợ việc học của học sinh bằng cách gửi phương pháp hỗ trợ, chặn các 

trang web, đóng tab hoặc khóa học sinh vào một công cụ web trang có thể trong trình duyệt 

của họ. 

o Giáo viên có thể sử dụng tính năng trò chuyện để giúp học sinh hoàn thành các bài tập, nhắc 

nhở các em về các khái niệm chính hoặc chuyển hướng sự chú ý của học sinh đến nhiệm vụ 

được giao một cách kín đáo. 

• GoGuardian Teacher giúp đánh giá và hỗ trợ tiến bộ học sinh trong các bài tập trên lớp: 

o GoGuardian giúp giáo viên biết khi nào học sinh gặp khó khăn để họ có thể nhanh chóng giải 

quyết bất kỳ câu hỏi nào và giúp học sinh tiếp tục làm việc. 

• GoGuardian Teacher tạo điều kiện giữa giáo viên và học sinh trong giờ học: 

o Giáo viên có thể trò chuyện trực tiếp với từng học sinh mà không làm những điều phức tạp 

sinh ra trong lớp - có khả năng tăng cường sự tham gia và tương tác trong khi giảm thiểu sự 

phân chia. 

o Giáo viên có thể nhanh chóng và dễ dàng chia sẻ mạng kết nối và thông tin với học sinh, giúp 

mọi người tận dụng tối đa thời gian trên các lớp giống nhau. 

• Giáo viên thì không thể kiểm tra camera của học sinh hoặc truy cập thông tin hoặc tệp được 

lưu trữ trên máy tính. 

• Như đã được mô tả ở trên, giáo viên không thể kết nối với thiết bị của học sinh ngoài giờ 

được liệt kê trong đầu dòng dấu. 

GoGuardian cũng có web sàng lọc dịch vụ. Tính năng này, cũng như GoGuardian Teacher, thì cũng tự 

động cho phép bất cứ lúc nào các học sinh đăng nhập trong tài khoản Google GCS của họ vào thiết cá 

nhân  hoặc một Chromebook đã cấp. Dịch vụ sàng lọc internet trình duyệt học sinh này, YouTube tìm 

kiếm, và tài liệu Google tương tự như những gì sinh viên có thể mong đợi trải nghiệm khi đăng nhập vào 

máy tính ở trường. Nếu bạn không muốn bật tính năng này trên cá nhân thiết bị, vui lòng hướng dẫn 

con của bạn chỉ đăng nhập vào Tài Khoản Google trường học của họ vào Chromebook trường đã cấp. 

GoGuardian Parent App: Cung cấp cho cha mẹ quyền kiểm tra bộ lọc tại nhà 

GCS đã cấp cho phụ huynh quyền truy cập vào GoGuardian Parent, một di động ứng dụng được thiết kế 

để cung cấp cho phụ huynh / người giám hộ quyền kiểm tra hoạt động trực tuyến của học sinh trên các 



thiết bị và tài khoản do trường quản lý khi ở nhà. Ứng dụng GoGuardian Parent cung cấp cho bạn một 

bổ sung Internet điều khiển mà bạn có thể đặt cho những trường học ngoài giờ. 

Những gì được bao gồm trong ứng dụng GoGuardian Parent: 

• Các trang web chặn năng lực trên các trường cấp thiết bị trong giờ học ngoài giờ 

• Khả năng tạm dừng truy cập internet trên các thiết bị do trường cung cấp trong-trường-ngoài 

thời-gian, theo yêu cầu hoặc theo lúc lúc một cuộc hẹn 

Để truy cập ứng dụng, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây: 

1. Load xuống ứng dụng 

1. Download via Apple Store 

2. Download via Google Play Store 

2.    Sau khi ứng dụng được tải xuống và cài đặt thành công, hãy mở ứng dụng và nhập địa chỉ email 

mà cha mẹ đã đăng ký trong PowerSchool. 

 Lưu ý: Nếu bạn quên email địa chỉ đã đăng ký hoặc không được cung cấp, vui lòng liên hệ với 

trường bạn quản lý dữ liệu để cập nhật thông tin đó. 

3.    Đăng nhập / Email Kiểm tra: Email Kiểm tra trên điện thoại của bạn để tìm đăng nhập liên kết 

vào ứng dụng. Click vào "Xác minh email của bạn" và nó sẽ đưa bạn đến ứng dụng. 

Lưu ý: Nếu bạn không có quyền truy cập vào email của mình thông qua thiết bị, bạn đã sử dụng để 

đăng nhập, hãy nhấn vào "Đăng nhập bằng xác minh mã", sao chép và dán xác minh mã từ email vào 

ứng dụng . 

Tôi mong muốn được học với bạn và bạn được học trong năm nay! 

Thank you. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fgoguardian-parent-app%2Fid1470168511&data=05%7C01%7Cthomasj2%40gcsnc.com%7C3f5e24f71dfd497e15ac08da70220ab6%7C9ae2fb1fdea24c4381947624fcbbb30c%7C0%7C0%7C637945588840219632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0Lolu9tJ9Rjrv3FK7GOMAoSe0IPY5qmnlYvvN8lKY1g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.goguardian.parent%26hl%3Den_US%26gl%3DUS&data=05%7C01%7Cthomasj2%40gcsnc.com%7C3f5e24f71dfd497e15ac08da70220ab6%7C9ae2fb1fdea24c4381947624fcbbb30c%7C0%7C0%7C637945588840219632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T9ZBdhqQMp9jyuO1ezaUbKzt7Pr3ooMtYHkbeB6Zq%2F4%3D&reserved=0

