
ZOOM VIDEO CONFERENCING PROTOCOLS 

Student Protocols Parent Protocols 
Before the Zoom video conference: 

 Dress in appropriate casual clothing.  

 Find a quiet space with no distractions. 

 Pick a background with a blank wall 

 Make sure the internet connection is working prior to the Zoom 
video session. 

Before the start of the Zoom video conference; 

 Support your child to implement the Student Protocols 

 Remind your child about the appropriate use of ICT 

 Ensure they are appropriately dressed. 

  Help them find a quiet space within the household where 
Zoom video conferences can take place. 

 Remind your child that their learning space should be free 
from distractions. 

 Ask your child to demonstrate to you how to access Zoom 
video conferences and where they can find the meeting 
information 

 Ensure the internet is working prior to the Zoom video 
conference. 

 Try to priorities your child’s access to the internet for Zoom 
video conferences above other home users 

 
 

5 minutes prior to the Zoom video conference staring: 

 Find the Zoom video conference meeting information sent by your 
classroom teacher. 

 The Zoom video conference information and password can be 
found…… 

 Ensure your learning space is free from distractions, like the TV, 
games, little brothers and sisters 

 Be prepared with your class materials such as workbooks, pens. 

 Position yourself (top part of body) in front of the device’s camera. 

 Join the Zoom video conference meeting a few minutes before the 
start time. 

 Ensure the microphone is muted 

During the Zoom video conference; 

 Be kind and respectful at all times 

 Screenshotting, taking pictures or screen recording is strictly not 
permitted. 

 If you have  a question raise your hand/ use the chat function 

 Unmute the microphone only when the teacher  gives you 
permission 

 Remember to mute your microphone after you have finished 
talking. 

 Don’t move from your seat. 

 If your behaviour is unacceptable, the teacher will shut down your 
video and microphone. 
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 GIAO THỨC KHI LÊN ZOOM 

Student Protocols Parent Protocols 
Trước khi vào video Zoom: 
• Mặc quần áo cho thích hợp. 
• Tìm một không gian yên tĩnh và không có phiền nhiễu. 
• Chọn nơi có bức tường trống 
• Đảm bảo kết nối internet đang hoạt động trước khi lên zoom. 

 

Trước khi bắt đầu lên Zoom: 
• Hỗ trợ con bạn thực hiện các Giao thức dành cho Học sinh 
• Nhắc nhở con bạn về việc sử dụng ICT sao cho thích hợp 
• Đảm bảo các em ăn mặc phù hợp. 
• Giúp các em tìm một không gian yên tĩnh trong gia đình nơi có thê lên 
Zoom. 
• Nhắc nhở con bạn rằng không gian học tập của chúng không được làm 
phiền nhiễu. 
• Yêu cầu con bạn chỉ cho bạn cách truy cập Zoom và nơi có thê tìm thấy 
thông tin trên zoom 
• Đảm bảo Internet đang hoạt động trước khi lên Zoom. 
• Cố gắng ưu tiên quyền truy cập Internet của con bạn cho trên Zoom. 

 
 

5 phút trước khi bắt đầu lên Zoom: 
 
• Tìm thông tin cuộc họp trên Zoom do giáo viên trong lớp gửi cho con em 
bạn. 
• Thông tin và mật khẩu của Zoom có thể được tìm thấy …… 
• Đảm bảo không gian học tập của con bạn không bị phân tâm, chẳng hạn 
như TV, game, hay anh chi em nhỏ. 
• Hãy chuẩn bị các tài liệu như sách bài tập, bút. 
• Ngồi sao cho vị trí  (phần phiá trên cho rõ) trước máy ảnh của thiết bị. 
• Chuẩn bị lên Zoom vài phút trước thời gian bắt đầu. 
• Đảm bảo tắt tiếng micrô 

 

Trong lúc lên Zoom; 
• Luôn tử tế và tôn trọng 
• Nghiêm khắc cấm không quay màn hình hoặc chụp ảnh  
• Nếu bạn có câu hỏi, hãy giơ tay / sử dụng chức năng trò chuyện 
• Chỉ bật tiếng micrô khi giáo viên cho phép 
• Nhớ tắt tiếng micrô của con em sau khi các em nói xong. 
• Đừng di chuyển khỏi chỗ ngồi của con em. 
• Nếu hành vi của con em không thể chấp nhận được, giáo viên sẽ tắt video 
và micrô của con bạn. 
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