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Học Khu Thống Nhất Berryessa (BUSD) sử dụng Google Apps for Education (GAFE) nhầm mục đích giúp giáo viên, nhân 

viên và học sinh chúng tôi cùng nhau làm việc và trao đổi thông tin với nhau có hiệu quả hơn. Google Apps cung cấp các 

tính năng chính như sau: 

 

Gmail - email có tính năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại thư spam/rác và virus,  

Google Drive – lưu trữ hồ sơ online + Google Docs, 

Google Docs - bộ phần online có tính năng tạo và chỉnh sửa các tài liệu, bảng tính, thuyết trình/slideshows, và nhiều hơn 

nữa, và  

Lịch Google - quản lý thời gian và áp dụng kế hoạch.  

 

Trường sẽ cung cấp địa chỉ email cho học sinh và cũng là User ID để học sinh đăng nhập vào Google Apps của Học Khu 

  

 

Địa chỉ Email 
Địa chỉ email ở trường học của mỗi học sinh là ...  

năm tốt nghiệp theo kế hoạch  Chữ đầu tiên của tên  Họ  @ busd.net  

 

Ví dụ: một học sinh tên là Kim Lee, đang học lớp 8 (cho năm học 2014/15) sẽ có địa chỉ email như sau đây: nếu một học sinh 

khác cũng tốt nghiệp cùng trong năm và trùng tên/username sử dụng với  

học sinh thì một số 2, 3, v.v. sẽ được thêm vào  

19klee@busd.net hoặc 19klee2@busd.net hoặc 19klee3@busd.net 

Miễn là học sinh vẫn hiện tại học ở Học Khu Berryessa (BUSD), địa chỉ email ở trường học của em học sinh sẽ vẫn giữ 

như cũ 

  

 

Mật khẩu/Password  

Cho tất cả học sinh, mật khẩu ban đầu của họ là Pass123 !.  

 

Xin yêu cầu liên lạc với BUSD helpdesk ở: support@busd.net cho bất kỳ vấn đề gì về mật khẩu.  

 

 

Bắt đầu… 

 

1) Bắt đầu mở một web browser (Chrome sử dụng tốt nhất nhưng những browser khác cũng được).  

2) Đánh vào www.google.com và bấm vào chỗ Sign In/ Đăng Nhập.  

3) Viết địa chỉ Email của trường cho và đánh mật khẩu vào rồi bấm vào Sign In lần nữa. Riêng những học sinh lần đầu sử 

dụng Email, họ sẽ thấy hướng dẫn nhắc nhở thay đổi mật khẩu. 

 

Và chỉ vậy thôi! 

mailto:support@busd.net
http://www.google.com/
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Năm tốt nghiệp & Tần lớp học 

 

Biểu đồ dưới đây sẽ giúp quý vị nhanh chóng xác định năm tốt nghiệp mà sẽ được sử dụng cho địa chỉ email của học sinh 

dựa trên lớp học hiện tại của em.  

 

lớp   năm tốt nghiệp  

6   2021  

7   2020  

8   2019  

 

 

Những điều cần biết  
Học sinh chỉ nên sử dụng địa chỉ email của trường học khi họ thông tin liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên, nhưng 

không được sử dụng cho thông tin liên lạc cá nhân.  

 

Giáo viên và nhân viên, nói chung, chỉ sẽ sử dụng địa chỉ email trường học của học sinh trông vấn đề 

thông tin mà thôi.  

 

Google Docs sẽ được sử dụng cho các bài tập, theo thích hợp, và cũng sẽ tương hợp với email của 

giáo viên vì tất cả các giáo viên chúng tôi cũng sẽ có một tài khoản Google Apps của trường.  

 

Con quý vị có điện thoại di động, chẳng hạn như là iPhone? Nếu có, con quý vị có thể vận chuyển tự động Lịch Google 

của họ vào trong iPhone để họ có thể theo dõi phân công bài tập học và các sinh hoạt của lớp.  

 

Xin lưu nhớ ... các học sinh có thể đăng nhập vào tài khoản Google Apps của trường cung cấp cho họ trên bất kỳ máy vi 

tính nào có Internet.  

 

Mọi thông tin chi tiếc thêm về Google Apps và việc nhà trường sử dụng dịch vụ sẽ sớm có trên trang mạng/web của Học 

Khu chúng tôi, www.berryessa.k12.ca.us  Xin quý vị vui lòng theo giỏi thông tin sắp đến có liên quan đến tiếc mục này 

 

Thắc mắt hoặc câu hỏi?  
Liên lạc với Tiến sĩ William Jenkins ở:  wjenkins@busd.net   

Liên lạc với Helpdesk ở: support@busd.net   

http://www.berryessa.k12.ca.us/
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