
 
Tài nguyên học tập trực tuyến bổ sung Các 

Tài liệu này đã được dịch thông qua trình dịch Google Docs. Xin miễn cho bất kỳ lỗi nào 
. 

gia đình DDSD: Dưới đây là danh sách các tài nguyên giáo dục trực tuyến bổ sung để thu hút học sinh trong thời gian đóng cửa 
trường.   Các hoạt động và liên kết này không nhằm thay thế hướng dẫn trong lớp học hoặc chương trình giảng dạy của học khu, 
tuy nhiên, chúng là những lựa chọn cho phép học sinh thực hành các kỹ năng và tiếp tục học tập cho đến khi trường mở cửa trở lại.

 
Tài nguyên giáo dục trực tuyến 
DDSD đã biên soạn một danh sách các tài nguyên giáo dục trực tuyến an toàn với nhiều liên kết phù hợp cho học sinh tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhân viên tại Khu Học Chánh David Douglas đã lựa chọn các tài nguyên trực 
tuyến này vì chúng mang tính giáo dục, tương tác, hấp dẫn và an toàn cho học sinh và gia đình.  Chúng tôi cũng đã bao gồm 

các liên kết đến các trang tài nguyên được biên soạn bởi các tổ chức khác. Xin lưu ý rằng các trang web này chưa được 

DDSD hiệu đính.  
 

tiểu học 

Cốt truyện  K-5   https://www.storylineonline.net/ Đọc  

NRICH K-5   https://nrich.maths.org/primary Math  

Smithsonian Kids  K-5  https://www.si.edu/kids  Khoa học  

bí ẩn Khoa học  K-5 https://mysteryscience.com/school-clenses-planning Science  

Playworks K-5 Playworks sẽ làm nổi bật các trò chơi trên các kênh truyền thông 
xã hội của họ trong vài tuần tới. Đây sẽ là những trò chơi có thể 
chơi ở nhà với một số ít trẻ em. Theo dõi bằng cách sử dụng 
#PlayworksAtHome và #PlayAtHome. Tìm hiểu cách chơi Crack 
the Code ngay bây giờ . 

Phong trào và 
trò chơi  

Đoàn kết để biết chữ K-2 https://www.uniteforliteracy.com/ 
Sách đọc to bằng các ngôn ngữ khác nhau 

Đọc 

Tài nguyên Thư viện 
Hạt Multnomah Trang  

K-5  https://multcolib.bibliocommons.com/list/share/135258321/ 1604534339 
Sách 
điện tử, Ngôn ngữ Mango, Flashcards * Lưu ý rằng một số trang web này có thể 
yêu cầu thông tin đăng nhập cá nhân.  

Nhiều tài 
nguyên được 
hiệu chỉnh bởi 
Mult. Công ty 
Thư viện  

ảo Dòng Trips  K-5 https://docs.google.com/document/d/1-BKE8DGZ2u9lS9TLjXIOQt3JJLq
wBduKoWUNKN0FGeA/edit?usp=sharing 

Nhiều khu vực 
nội dung  

    

 
Secondary 

NRICH 6-12  https://nrich.maths.org/ thứ hai  Toán học  

Smithsonian Kids  6-8  https://www.si.edu/kids  Khoa học  

Tài nguyên Thư viện 
Hạt Multnomah Trang  

6-12 https://multcolib.bibliocommons.com/list/share/135258321/1604534339 
Sách điện tử, Ngôn ngữ Mango, Flashcards * Lưu ý rằng một số trang web này 
có thể yêu cầu thông tin đăng nhập cá nhân.  

Nhiều tài 
nguyên được 
hiệu chỉnh bởi 
Mult. Thư viện 
Công ty  
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MathSnacks 6-8 https://mathsnacks.com/index.html 
Trò chơi toán học giáo dục và hoạt hình 

Toán học 
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