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Làm thế nào để dịch trực tuyến nội dung 
từ tiếng Anh sang ngôn ngữ bạn muốn?

Trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn có 
thể cài đặt Google Dịch miễn phí. Sau khi cài đặt, bạn 
có thể sử dụng ứng dụng này mà không cần kết nối 
internet. Bạn có thể sử dụng Google Dịch để dịch văn 
bản, chữ viết tay, lời nói và trang web.

 Tôi có thể làm gì nếu không hiểu bài tập 
ở trường con?

Nếu bạn không chắc chắn về cách giúp con mình cũng là 
điều bình thường. Hãy liên lạc với giáo viên dạy con hoặc 
ai đó ở trường. Tìm kiếm thông tin liên lạc từ trường.

Làm thế nào để tìm bữa ăn cho con tôi?

Truy cập TXSchools.gov để tìm các địa điểm ở gần của 
các trường học cung cấp phương tiện học miễn phí 
(có cả bữa sáng và bữa trưa để đến lấy) trong khi các 
tòa nhà của trường bị đóng cửa. Chọn “Meal Pick-up 
Location” (Địa điểm nhận bữa ăn) và nhập địa chỉ để 
tìm địa điểm gần nhất.

Làm thế nào để thiết lập internet để con 
tôi có thể kết nối với trường của chúng?

TEA đã tổng hợp một danh sách các nhà cung cấp 
dịch vụ cáp cung cấp dịch vụ internet và băng thông 
rộng miễn phí trong khi các trường học bị đóng cửa 
do COVID-19. Bạn có thể truy cập danh sách này 
thông qua đường liên kết sau:
Nhà cung cấp Internet: Duy trì kết nối cho các gia đình

Bản dịch

Câu hỏi

Công cụ tìm
bữa ăn

Internet 

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên 
thiết bị sang ngôn ngữ tôi muốn?

Bạn có thể vào phần "Cài đặt" của hầu hết các máy 
tính, điện thoại và máy tính bảng để thay đổi ngôn ngữ 
ưa thích trên thiết bị.

• Để đổi ngôn ngữ trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch, 
hãy làm theo hướng dẫn này

• Để đổi ngôn ngữ trên thiết bị Androi, hãy làm theo 
hướng dẫn này

Truy cập trang Parents & Families (Cha mẹ và Gia 
đình) trên txel.org để tìm hiểu các nguồn thông tin 
bổ sung và hỗ trợ dành cho con bạn.
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