
Các Câu Hỏi Thường Gặp: 
Câu Hỏi: Học sinh có bài tập vào những ngày nào?  

Trả Lời:  Học sinh sẽ được giao bài tập vào Thứ Tư, ngày 18 tháng 3 đến Thứ Sáu, ngày 20 tháng 
3 và Thứ Hai, ngày 23 tháng 3 đến Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3. Không giao bài tập vào ngày 30 
tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 vì đây là Kỳ Nghỉ Xuân của quận.  

Câu Hỏi: Nếu tôi gặp vấn đề về công nghệ, tôi phải liên hệ với ai? 

Trả Lời: Liên lạc với giáo viên của con quý vị và họ sẽ liên hệ với bộ phận công nghệ của chúng tôi 
nếu cần. 

Câu Hỏi: Khi nào thì phải nộp bài tập?  

Trả Lời: Giáo viên nên đặt ra những khoảng thời gian hợp lý khi cần nộp bài tập, tuy nhiên, nên bố 
trí chỗ ở cho những học sinh bị bệnh hoặc bị giới hạn tiếp cận công nghệ trong thời gian này. 

Câu Hỏi: Nếu chúng tôi không truy cập được internet thì sao? 

Trả Lời: Vui lòng liên hệ với giáo viên của con quý vị hoặc hiệu trưởng và họ sẽ giúp con quý vị có 
được điều mình cần.  Spectrum cung cấp truy cập băng thông rộng và WiFi miễn phí trong 60 ngày 
tại các gia đình có học viên từ mẫu giáo đến lớp 12 và/hoặc sinh viên đại học hiện không có mức 
dịch vụ Spectrum lên tới 100 Mbps. Miễn phí lắp đặt cho các hộ gia đình học sinh mới và công ty, 
những người quan tâm kể trên nên gọi số 1-844-488-8395. 

Câu Hỏi: Tôi có thể liên lạc với giáo viên của con tôi nếu tôi có thắc mắc không? 

Trả Lời: Giáo viên phải có mặt trong giờ học bình thường để cung cấp phản hồi và trả lời các câu 
hỏi của học sinh và phụ huynh. 

Câu Hỏi: Làm cách nào để tôi nhận được iPad và/hoặc bài tập của con tôi nếu con tôi vắng mặt vào 
thứ Sáu ngày 13 tháng 3? 

Trả Lời: Vui lòng liên hệ với giáo viên hoặc hiệu trưởng của con quý vị để bố trí các tài liệu được 
nhận hoặc gửi về nhà. 
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