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Danh Sách Kiểm Tra Ban Đầu của Student 
Teams  
Sau đây là danh sách kiểm tra dành cho học sinh SPS mà bạn có thể sử dụng để xác nhận 

rằng quyền truy cập vào Teams của bạn đang hoạt động chính xác. Nếu thấy bất kỳ tính 

năng nào trong số này có hoạt động, hãy khởi động lại máy tính của bạn. Nếu vấn đề vẫn 

còn, vui lòng liên hệ với SPS Student Techline.  

Vui lòng hoàn thành các bước sau đây: 

 

❑ Tải xuống ứng dụng Microsoft Teams  

❑ Tham gia cuộc họp với tên người dùng và mật khẩu SPS của bạn 

1. Vào www.seattleschools.org 

2. Chọn Student từ menu thả xuống. 

3. Chọn Schoology. 

4. Chọn khóa học trong Schoology. 

5. Chọn link liên kết cuộc họp Teams. 

6. Chọn Open Microsoft Teams. 

7. Cho phép truy cập mic và camera của bạn nếu cần. 

8. Chọn Join. 

❑ Bật lên Live Captioning 

1. Di chuyển chuột qua màn hình Teams meeting, menu sẽ xuất hiện. 

2. Nhấp vào ba dấu chấm. 

3. Nhấp vào Turn on live captions (xem trước). 

❑ Record a Team Online Meeting 

1. Di chuyển chuột qua màn hình Teams meeting, menu sẽ xuất hiện. 

2. Nhấp vào ba dấu chấm. 

3. Nhấp vào Start Recording. 

4. Nhấp End Recording khi kết thúc. 

5. Video của bạn sẽ hiện ra trong Teams chat. 

❑ Thêm Emoji và Sticker trong khung chat khi họp Teams online 

1. Di chuyển chuột qua màn hình Teams meeting, menu sẽ xuất hiện.  

2. Chọn biểu tượng Chat. 

3. Nhấp vào memes hoặc biểu tượng sticker. 

4. Thêm meme hoặc sticker khi chat 
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