
Những Qui Tắc Sử Dụng Zoom 
 

 Tùy quí vị muốn mở hay tắt camera của mình.  Chúng tôi khuyến khích mở camera khi tham 
gia, nhưng quí vị có thể tự quyết định muốn mở hay là không.   

 
 Xin quí vị để microphone ở chế độ câm khi lắng nghe. 

 

 Nếu quí vị có câu hỏi hay đề nghị, xin giơ tay (biểu tượng virtual hoặc giơ tay về phía camera) 
và đợi người điều khiển gọi quí vị.  Xin đừng ngắt lời. 

 
 Quí vị có thể dùng ‘chat’ để viết câu hỏi hay đề nghị, hoặc để thông báo cho chúng tôi là quí vị 

muốn phát biểu.  Quí vị được chào đón để viết bằng ngôn ngữ của mình.   
 

 Xin tôn trọng thời gian của mọi người xung quanh. 
 

 Nếu quí vị đang có vấn đề về âm thanh hay kết nối internet, xin viết câu hỏi hay đề nghị vào 
chat thay vì. 
 

 Nếu quí vị muốn liên lạc Ủy Ban Cố Vấn Học Khu Học Tiếng Anh cấp Học Khu (DELAC), quí 
vị có thể email DELAC@scusd.edu 
 
 

 
Chia xẻ lời mời/biểu mẫu 

Xin chào Cộng Đồng Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh cấp Học Khu! Chúng tôi muốn thân 
mời quí vị đến với sự kiện này.  Sẽ cung cấp thông dịch viên. 
 

Chia xẻ video/biểu mẫu 

Xin chào Cộng Đồng Ủy Ban Cố Vấn Học Sinh Học Tiếng Anh cấp Học Khu! Chúng tôi muốn thân 
mời quí vị xem đoạn video này.  Quí vị có thể bật phần phụ đề.  Nếu quí vị nhấn vào settings, ở trong 
video, quí vị có thể chọn phụ đề cho ngôn ngữ quí vị muốn. 
 

Các Hướng Dẫn Bản Dịch Thuật trên Trang Mạng 

Click here for directions on how to translate the district website to Chinese. Only text on the actual 
webpage will be translated. Text embedded in an image or in a file attachment will not be altered.  
Click here for directions on how to translate the district website to Hmong. Only text on the actual 
webpage will be translated. Text embedded in an image or in a file attachment will not be altered.  
Click here for directions on how to translate the district website to Spanish. Only text on the actual 
webpage will be translated. Text embedded in an image or in a file attachment will not be altered.  
Nhấn vào đầy để có các hướng dẫn cách trang mạng của học khu được dịch sang tiếng Việt. Chỉ có 
văn bản trên trang mạng đã kiểm chứng mới được dịch.  Văn bản đặt vào trong một hình ảnh hay 
trong thư mục đính kèm sẽ không thay đổi.  
 
 

Hướng Dẫn Phụ Đề được tự động dịch trên YouTube: 
 

1. Bật phần chú thích (phụ đề). 
2. Nhấn vào Settings. 
3. Nhấn vào phụ đề/cc chọn trong Settings. 
4. Chọn ngôn ngữ của quí vị.  Bây giờ quí vị có thể xem đoạn video và đọc theo ngôn ngữ của 

mình. 
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