Lọc Internet Securly
Securly đang được thử nghiệm lần đầu tại Harrison Park K8 và
Marysville K8.
● Hoạt Động Thử Nghiệm: 1/21/2021
● Toàn quận: Sắp có, đang chờ thông báo cho học sinh

Học khu của chúng tôi sử dụng Securly để giúp các gia đình thiết lập các quy tắc lọc
internet cho con em của họ khi sử dụng các thiết bị và tài khoản của nhà trường.
Là cha mẹ, quý vị có thể sử dụng Securly để luôn cập nhật hoạt động trực tuyến của
con mình theo thời gian thực từ mọi nơi, với Ứng dụng Securly Home. Quý vị có thể sử
dụng nguồn tin về hoạt động trực tuyến này để nói chuyện với con em mình về cuộc
sống kỹ thuật số của trẻ. Securly cũng sẽ gửi cho quý vị báo cáo hàng tuần qua email
kèm theo ảnh chụp nhanh hoạt động internet của con quý vị.

Câu Hỏi Thường Gặp
Cách tải ứng dụng Securly Home?
● Hãy tải về ứng dụng này từ cửa hàng ứng dụng của quý vị. Nhấn vào nút Login
(Đăng nhập) và chọn tùy chọn “Get instant access” (Lấy quyền truy cập tức thì)
sau khi nhập email đã đăng ký với nhà trường của quý vị.
● Kiểm tra email đó để tìm email có tiêu đề “Your Securly login link” (Liên kết đăng
nhập Securly của quý vị). Nhấp vào liên kết đó để mở ứng dụng.
● Lúc này quý vị đã đăng nhập và sẵn sàng sử dụng!

Sự khác biệt giữa ứng dụng di động, báo cáo email hàng tuần và
trang web là gì?
● Ứng dụng di động Securly Home sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh bộ tính
năng toàn diện nhất.
● Xem nguồn tin về hoạt động trực tuyến của con em quý vị theo thời gian thực.
● Nhấn vào nút Pause (Tạm dừng) để bật/tắt quyền truy cập internet cho thiết bị
trường học của con quý vị.
● Báo cáo email hàng tuần sẽ cung cấp ảnh chụp nhanh về hoạt động của con quý
vị trong tuần trước.
● Trang web sẽ cho phép quý vị xem Nguồn tin về hoạt động và thêm/xóa các
trang web khỏi bộ quy tắc tùy chỉnh.

Tại sao tôi nhận được email từ Securly?
Sau khi đăng ký, quý vị có quyền truy cập vào ứng dụng Securly Home và sẽ bắt
đầu nhận được các báo cáo qua email hàng tuần chứa ảnh chụp nhanh về hoạt
động trực tuyến của con em mình.

Nhà trường đã đăng ký địa chỉ email của tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhận
được email từ Securly. Chuyện gì đã xảy ra?
Có thể mất 24-48 giờ để tải đầy đủ tất cả các nội dung từ học khu.
Đảm bảo đã kiểm tra thư mục thư rác Spam/Junk của quý vị để tìm email từ
Securly.

Tôi có thể thêm địa chỉ email vào tài khoản của con tôi không?
Vì lý do bảo mật, đăng ký Securly của quý vị được kết nối với địa chỉ email quý vị đã
cung cấp cho nhà trường. Vui lòng liên hệ với nhà trường để yêu cầu bất kỳ thay đổi nào
đối với địa chỉ email của quý vị.

Tôi có nhiều con. Làm sao để biết mục nào trong Activity Feed
(Nguồn tin hoạt động) hoặc Tab thuộc về trẻ nào?
Địa chỉ email của trẻ sẽ được liệt kê bên cạnh mỗi mục trong phần Activity Feed
(Nguồn tin hoạt động) và theo thứ tự thời gian.
Để xem từng hoạt động của trẻ, hãy nhấp vào menu thả xuống có nội dung “All
Activities” (Tất cả hoạt động) và chọn trẻ quý vị muốn xem. Hoặc, chỉ cần nhập địa
chỉ email của trẻ đó vào thanh tìm kiếm ở trên cùng và nhấn enter.

Còn ai khác có thể xem hoạt động trực tuyến của con tôi?
Các quản trị viên mạng của học khu có quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ. Nhân
viên nhà trường có thể được ủy quyền để truy cập tài khoản nhằm lấy các hồ sơ
nếu cần.
Nhà trường có thể cung cấp cho quý vị danh sách những người giám hộ/cha/mẹ có
quyền truy cập dựa trên hồ sơ học sinh của họ.

Securly thu thập các dữ liệu gì?
Securly sẽ theo dõi hoạt động trực tuyến của con em quý vị khi ở trường cũng như
khi ra khỏi khuôn viên trường nếu các em đang sử dụng thiết bị do nhà trường cấp
được Securly lọc nội dung.

Securly sẽ thu thập các địa chỉ email do trường cấp, địa chỉ IP công cộng (có sẵn
cho bất kỳ ai trực tuyến), các trang web đã truy cập, các cụm từ tìm kiếm, video
YouTube và các bài đăng trên mạng xã hội (nếu mạng xã hội đó được nhà trường
cho phép).

Chuyện gì nếu tôi có thắc mắc không được giải quyết trong Câu Hỏi
Thường Gặp này?
Đối với các câu hỏi khác, vui lòng gửi email về support@pps.net

