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Ví dụ…

Ví dụ về việc học online khi tạm thời đóng cửa trường học và dừng đến lớp 

※ Hội đồng Giáo dục Hokkaido đã tạo "trang web sử dụng CNTT" 

(bên phải) để thúc đẩy việc sử dụng CNTT, hãy xem. 

Giám sát tình trạng sức 

khỏe, xem video bài học 

qua Icloud Service 

Học online một 

cách song phương 

Ví dụ…

• Cho mượn máy tính bảng của trường 

• Máy tính của gia đình 

• Điện thoại thông minh của riêng các em v

.v 

Cho xem video về

nội dung tiết học 

Sử dụng Google Classroom, học 

online một cách song phương. 

Có thể truy

cập vào

trang web

Trước tình hình các em không thể đi học do tạm thời đóng cửa trường và dừng đến lớp do ảnh hưởng 

của dịch Covid-19, thúc đẩy các nỗ lực nhằm đảm bảo việc học tập bằng cách sử dụng tốt nhất các thiết bị 

ICT như máy tính v.v. 

Việc đưa ra quyết định đóng cửa tạm thời dựa trên khảo sát của các trung tâm y tế. 

Có triệu chứng cảm 

Nhận xét nghiệm PCR 

Liên lạc với trường học  

Kết quả dương tính 

Báo kết quả dương tính v

ới nhà trường  

*Không đến trường cho 
đến khi khỏi bệnh

Tạm đóng cửa trường học 

Quyết định tạm đóng cửa dựa 

trên khảo sát của TT Y tế 

Tổ chức học online 

Các trường công Hokkaido
Các trường 

tiểu, trung học 

Nhận liên lạc từ các cơ 

sở/trung tâm y tếXét nghiệm PCR 
Các trung tâm y tế tiến hành 

khảo sát

1. Mang máy tính hoặc máy
tính bảng từ trường về.

Ví dụ…

2. Tổ chức dạy và học online

3. Nỗ lực chi viện tới các gia đình

Ví dụ… 

• Cho thuê bộ định tuyến Wi-Fi di động

• Trả lời các yêu cầu hợp tác từ các công t

y về việc cung cấp các điểm kết nối Wi-Fi 

4.  Vào ngày đến trường, giáo viên sẽ 

tiến hành đánh giá việc học và hỗ trợ 

các em.  

3.  Vào ngày đến trường, giáo 

viên sẽ tiến hành đánh giá việc 

học và hỗ trợ các em.

2. Tổ chức dạy và học online 

1. Đưa vào sử dụng máy tính bảng, máy

tính, smart phone v.v để có thể tiến hành
học tập tại mỗi gia đình.


