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Từ vựng Học tập Từ xa - Dành cho Phụ huynh 
 

Từ khóa Ý nghĩa 

LMS LMS là một Hệ thống Quản lý Học tập.  

Mỗi LMS là một công cụ để giúp mọi người (giáo viên, học sinh, phụ huynh, v.v.) tổ 
chức và quản lý các hoạt động và giao tiếp trong nhà trường.  

Ví dụ: Blackboard, Schoology, Canvas, Microsoft Teams, Seesaw, Google Classroom 
đều là những Hệ thống Quản lý Học tập. 

Đăng nhập Đăng nhập là truy cập vào máy tính, chương trình hoặc trang web. 
Khi bạn đăng nhập, bạn có thể cần có mật khẩu. 

Ví dụ: Bạn đăng nhập vào email của mình bằng tên người dùng và mật khẩu. 

Điều hướng  Điều hướng là quy trình di chuyển trong một chương trình máy tính. 

Điều hướng bao gồm việc nhấp vào các nút phù hợp để đưa bạn đến nơi bạn 
muốn đến và làm những việc bạn muốn làm. 

Dashboard 
Dashboard là nơi đầu tiên bạn đến trong LMS. 

Dashboard hiển thị những thông tin quan trọng và cung cấp bản tóm tắt hiện tại 
về tiến bộ của học sinh trong khóa học.  

Ví dụ: Sau khi đăng nhập, dashboard hiển thị cho bạn biết rằng giáo viên đã đăng 
tải một thông báo và có bài tập mới cho bạn cần nộp vào tuần tới.  

Bài tập Bài tập là việc học sinh cần làm như một phần công việc trên lớp. 

Ví dụ: “Bài tập của bạn là viết ba câu mô tả những suy nghĩ của bạn về một câu 
chuyện hay.” 

Tải về Tải về là nhận tập tin từ internet về thiết bị của bạn (máy tính, máy tính bảng, 
v.v.) 

Ví dụ: “Nhấp vào liên kết này để tải về hướng dẫn bài tập.” 

Đăng tải Đăng tải là gửi tập tin từ thiết bị của bạn (máy tính, máy tính bảng, v.v.) lên 
internet. 

Ví dụ: “Đăng tải một hình ảnh về bản vẽ của bạn.” 
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Tài liệu đính kèm Tài liệu đính kèm là tập tin (hình ảnh, tài liệu, v.v.) có thể được kết nối với một bài 
tập, email hoặc tin nhắn. 

Ví dụ: “Đảm bảo thêm hình ảnh của bạn làm tài liệu đính kèm vào bài tập.” 

Nộp Nộp thứ gì đó nghĩa là bạn gửi thứ gì đó cho giáo viên.  

Ví dụ: “Đảm bảo nhấp vào nút nộp sau khi bạn đã đính kèm toàn bộ bài tập.” 

Liên kết/URL Liên kết là một đối tượng cho phép bạn đi đến một trang web hoặc tập tin cụ thể. 
Trên internet, địa chỉ cụ thể được gọi là URL (Uniform Resource Locator).  

Ví dụ: Nhấp vào liên kết này để tìm hiểu thêm về các nguồn thông tin của 
Washington dành cho phụ huynh và các gia đình. 

Thư viện Nội dung 
Tập hợp nội dung là nhóm tất cả các tập tin, tài liệu, nguồn thông tin, v.v., mà giáo 
viên có cho khóa học. 

Ví dụ: “Bạn có thể tìm thấy danh sách các từ vựng và bản sao kỹ thuật số cuốn sách 
của bạn trong tập hợp nội dung.” 

Diễn đàn/Chủ đề 
Thảo luận 

Diễn đàn thảo luận là nơi học sinh có thể trò chuyện trực tuyến với nhau và với 
giáo viên về các chủ đề.  Chủ đề thảo luận là một cuộc trò chuyện xung quanh một 
chủ đề hoặc ý tưởng. 

Ví dụ: “Tìm một chủ đề trong diễn đàn thảo luận mà bạn quan tâm và đăng tải 
một số suy nghĩ về ít nhất một chủ đề.”  

Thiếu Đồng bộ Thiếu đồng bộ nghĩa là điều gì đó xảy ra tại những thời điểm khác nhau. 

Ví dụ: Xem một video quay sẵn tại thời điểm của bạn là học tập thiếu đồng bộ .  

Đồng bộ Đồng bộ nghĩa điều gì đó xảy ra tại cùng thời điểm. 

Ví dụ: Tham gia cuộc gọi Zoom trực tiếp là học tập đồng bộ.  
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