12 Tài nguyên từ PBS và GaDOE
để hỗ trợ các học sinh đang học tập tại nhà
Georgia Public Broadcast (GPB), chi nhánh PBS có trụ sở tại Atlanta và Georgia Department of
Education (GaDOE) đã hợp tác để đảm bảo tất cả trẻ em có quyền truy cập vào chương trình
giáo dục miễn phí và tài nguyên kỹ thuật số phù hợp với tiêu chuẩn của tiểu bang Georgia, để
tiếp tục học tập tại nhà. Thông qua quan hệ đối tác này, các gia đình tên là Georgia Home Classroom có quyền truy cập
vào thư viện tài nguyên miễn phí trực tuyến từ GPB Education, PBS LearningMedia và Discovery Education, bao gồm
các video, hoạt động và kế hoạch bài học liên quan cho giáo viên.
1.

Kiểm tra các chương trình giáo dục trên GPB-TV. Vào các ngày trong tuần, trẻ em và thiếu niên trẻ từ mẫu giáo đến người
cao niên Trẻ em có thể truy cập chương trình giáo dục miễn phí từ PBS hướng đến mọi cấp lớp từ đường Sesame đến Nova.
Kiểm tra lịch phát sóng và lập trình theo yêu cầu.

2.

Tải xuống miễn phí PBS Video App để phát trực tuyến hơn 4000 chương trình PBS và GPB theo yêu cầu, bao gồm
MASTERPIECE, Poldark, NOVA, Nature, PBS NewsHour, FRONTLINE và hơn thế nữa, trên thiết bị yêu thích của bạn!

3.

PBS KIDS Video app có sẵn cho thiết bị di động, máy tính bảng và TV được kết nối và cung cấp các video giáo dục theo yêu
cầu và phát trực tiếp kênh PBS KIDS 24/7. Kênh có quyền truy cập bất cứ lúc nào vào loạt giáo dục đáng tin cậy cho trẻ em
từ 2-8 tuổi, tất cả đều không cần đăng ký.

4.

PBS KIDS Games app Games ứng dụng có gần 200 trò chơi giáo dục, có thể được tải về ẩn chơi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi
nào. Tìm hiểu thêm về những điều này và PBS KIDS, các ứng dụng trực tuyến khác. PBS KIDS, các ứng dụng trực tuyến
khác. Trừ khi lưu ý, các ứng dụng có sẵn cho tất cả các thiết bị (Android, Apple và máy tính bảng).

5.

Đăng ký Bản tin hàng ngày của PBS Kids cho các gia đình, cung cấp các hoạt động hàng ngày và lời khuyên để giúp trẻ nhỏ
(từ 2-8 tuổi) chơi và học ở nhà.

6.

Tìm các tài nguyên và hoạt động hàng ngày trong Bản Tin Giáo Dục GPB.

7.

Learning Connections and Reflections cung cấp một hoạt động cho trẻ em lớp 4-12 để sử dụng với chương trình TV.

8.

PBS LearningMedia cung cấp tài nguyên miễn phí cho giáo viên để học từ xa cho tất cả các môn học, từ lớp K đến lớp Trẻ
em có thể tìm thấy tài nguyên liên quan trong PBS LearningMedia dành cho học sinh.

9.

Với các Mục tiêu Học tập của PBS KIDS, bạn sẽ tìm thấy những môn học được hỗ trợ bởi chương trình trẻ em PBS yêu thích
của bạn.

10. Bạn cũng có thể kết nối với chương trình giảng dạy PBS KIDS App Learning Goals.
11. Kiểm tra các Smart Screen Time Tips cho các gia đình.
12. GPB và GaDOE cung cấp một thư viện các tài nguyên học tập kỹ thuật số miễn phí phù hợp với tiêu chuẩn Georgia. Hiện tại,
tài nguyên cho Pre-K đến lớp 5 có sẵn theo lĩnh vực chủ đề, tài nguyên cho lớp 6-12 sắp ra mắt.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!

DLD Daily Dozen Flyer
12 PBS Resources
March 2020
Vietnamese

