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Thưa Phụ huynh/Người giám hộ của học sinh lớp 7 trong BUSD 
 
Do tình trạng hiện tại bắc buộc “ở yên tròng nhà” trong mùa Xuân năm 2020, giáo dục để hiểu biết về 
tình dục lành mạnh sẽ được giảng dạy qua học tập từ xa, nghĩa là dạy trên trực tuyến. Học Khu chúng 
tôi sẽ sử dụng “Positive Prevention Plus” (Tích Cực Phòng Ngừa) bắt đầu từ ngày 18  tháng 5  qua 
đến ngày 5 tháng 6. Ở dưới đây là cách hướng dẫn để truy cập vào lớp học.  
 

1. Đăng nhập vào tài khoản BUSD của học sinh. 
2. Đánh “URL” này vào chỗ trình duyệt  : https://berryessa.lms.positiveprevention.com. 
3. Khi trang URL mở lên, tên người dùng được điền với phần đầu email của con bạn. 
4. Đánh số nhận dạng học (student ID) vào chỗ mật mã 
5. Xin hãy ghi lại tên người dùng và mật mã này để sử dụng tiếp trong tương lai.  
6. Một email sẽ được gửi đến văn phòng Giáo dục để phê duyệt ghi danh của bạn 
7. Bạn sẽ nhận được một email gửi thông báo khi nào bạn đã được chấp thuận 
8. Kể từ ngày sau khi ghi danh, học sinh được 45 ngày để hoàn thành khoá lớp. 

 
Sau khi ghi danh đã hoàn thành, bạn có thể truy cập vào trong hai khoá học.  Một khoá học gọi là 
“Positive Prevention Plus” cho lớp cơ sở cấp 2,  mà các học sinh sẽ phải hoàn thành. Còn khoá học 
kia gọi là “Instructor Resources” và bao gồm hưởng dẫn cho Phụ huynh. Bật phụ huynh có thể truy 
cập vào chổ hướng dẫn này để xem trước khoá học, bằng cách sử dụng tên người dùng và mật mã của 
con em bạn.  
 
Nếu bạn cần giúp để điều hướng khoá học, xin bấm vào ở góc dưới bên phải của màn hình có một 
vòng tròn màu xanh gọi là “Get Help.”   
 
Vì một lý do nào đó mà em học sinh không thể lấy lớp trong khoá học kỳ này, các em có thể lấy lớp 
này trong năm học  2020-2021, trừ khi học khu đã nhận được thư viết xin yêu cần miễn học. Phụ huynh 
có thể xem trước video của chương trình giảng dạy ở  https://vimeo.com/414071196. Thư viết xin yêu 
cầu cho miễn học phải được gửi đến email của bà Sandra Koehler ở skoehler@busd.net.  
 
 
Trân trọng, 
 

 
 
Dr. Joseph McCreary 
Assistant Superintendent, Education Services. 


