
 

NGÀY PHÁT HÀNH: NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM  2015 

HỌC TẬP "THEO YÊU 
CẦU" 24/7 

Gắn Kết Gia Đình Theo Yêu Cầu 
Học Khu Quận DeKalb phối hợp với Successful Innovations, Inc. 
để cung cấp FAM-FLIX (Gắn Kết Gia Đình Theo Yêu Cầu) nhằm 
hỗ trợ phụ huynh trong việc học tập của con em khi ở nhà và mọi 

lúc mọi nơi. Công cụ gắn kết gia đình này sẽ được thí điểm tại các 
Trường học Đề Mục I trong vòng ba tháng (tháng 9 – tháng 12). 

Sau khi thí điểm, sẽ tiến hành đánh giá. 
 

Để tìm hiểu thêm về FAM-FLIX (Sự Gắn Kết Gia Đình Theo Yêu 
Cầu), nhấp vào đường liên kết hoặc sử dụng mã QR để xem hội 

thảo qua trang web: 
 

Hội thảo qua trang web dành cho nhân viên 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282 

Hội thảo qua trang web dành cho phụ huynh 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762 

ĐƯỜNG LIÊN KẾT TRANG WEB FAM-FLIX:    
http://si4allonline.com/dekalb 

 

 

 
Video đào tạo 

Phụ huynh chất lượng cao 
với các thành phần 
trực tuyến mạnh mẽ 

 
 
 

Truy cập không giới hạn 
 
 
 

Học tập di động 
 
 
 

Hồ sơ người sử dụng 
 
 
 

Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban 
Nha 

phiên bản thí điểm 
 
 
 

Hội thảo qua trang web 
 
 
 

Tải về 
Xuất bản điện tử 

 

 

 

Nhân viên 
Hội thảo qua 

trang web 
 
 
 
 

Phụ huynh 
Hội thảo qua 

trang web 
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https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762
http://si4allonline.com/dekalb


Tại sao lại sử dụng Gắn Kết Gia Đình Khi Có Yêu Cầu? 
 

         Phụ huynh            Giáo viên    Người quản lư 

 Truy cập vào các video 
giáo dục phụ huynh để giúp 
họ hỗ trợ việc học tập của 
con em 

 Truy cập không giới hạn 
vào các video giáo dục phụ 
huynh cho các buổi hội thảo 
phụ huynh và/hoặc các hoạt 
động tại nhà của phụ huynh 

 Báo cáo dữ liệu gắn kết của 
phụ huynh trong toàn học 
khu và trường học dựa trên 
việc sử dụng và phản hồi 
của phụ huynh về các video 
giáo dục phụ huynh 

 Video dành cho Mẫu giáo - 
lớp 12 (Tiếng Anh / tiếng 
Tây Ban Nha) - Truy cập 
mọi lúc / mọi nơi trên máy 
vi tính, điện thoại di động, 
máy tính bảng, v.v. 

 Phát triển chuyên môn trực 
tuyến để hỗ trợ năng lực 
xây dựng sự gắn kết gia 
đình 

 Phát triển chuyên môn trực 
tuyến nhằm xây dựng năng 
lực của giáo viên và nhân 
viên trong các lĩnh vực gắn 
kết gia đình cụ thể 

 Khảo sát phản ánh sau từng 
video để thúc đẩy sự giao 
tiếp tích cực giữa gia đình 
và nhà trường 

 Hội thảo qua trang web bao 
gồm những chuyên gia và 
đội ngũ nhân viên trong 
chương trình gắn kết gia 
đình, nhấn mạnh các cách 
thực hành tốt nhất trong sự 
gắn kết gia đình 

 Hội thảo qua trang web bao 
gồm những chuyên gia và 
đội ngũ nhân viên nhấn 
mạnh các cách thực hành tốt 
nhất trong sự gắn kết gia 
đình 

 Bản tin trực tuyến hàng 
tháng dành cho phụ huynh 

 Truy cập diễn đàn trực 
tuyến về sự gắn kết gia đình 
- trò chuyện và nhắn tin để 
chia sẻ những kỹ thuật hiệu 
quả và cách thực hành tốt 
nhất với các đồng nghiệp 
trên toàn quốc 

  

  

Góc thông tin - cập nhật 
những nghiên cứu về sự gắn 
kết gia đình, các buổi hội 
thảo sắp lới, và cơ hội tài 
trợ 

  

  

 Truy cập vào sách và 
nguồn thông tin về sự gắn 
kết gia đình mới nhất ở định 
dạng ấn bản điện tử (E-
publication) 

  

Truy cập vào mạng lưới gắn 
kết gia đình trực tuyến - trò 
chuyện và nhắn tin chia sẻ 
các cách thực hành tốt nhất, 
các kỹ thuật hiệu quả 

  

  

  

 


