
Kính thưa Ông Bà, 
Căn cứ theo sắc lệnh mới (20/03/2020) của Bộ Giáo dục Quốc gia về 
hoạt động tạm thời của các đơn vị thuộc hệ thống giáo dục liên quan 
đến việc ngăn chặn và chống lại COVID - 19,ngừng các công việc ở 
trường được kéo dài đến 10/04/2020. Liên quan đến vấn đề pháp lệnh 
trên, thì cần thiết phải thực hiện việc học của các cháu trên hệ thống 
internet. Nhà trường đã chuẩn bị một hệ thống internet để cho các 
cháu liên lạc với giáo viên của các môn học được dạy ở trường. Chúng 
tôi sẽ hỗ trợ quá trình học từ xa bằng cách sử dụng trương trình nhắn 
tin Teams của Microsoft với các công cụ của bộ Microsoft Office 
365.Nhờ sử dụng công nghệ này, có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên 
của các môn học, thông qua nhắn tin và video. Xin vui lòng giúp các 
cháu, đăng nhập vào TÀI KHOẢN và sử dụng các công cụ học tập 
từ xa trên Microsoft Office 365. 

Cách đăng nhập vào trương trình: 
Tài khoản đăng nhập của bạn có dạng sau: 
2019XX0YY@spraszyn.pl 
XX- tên lớp, ví dụ 8A 
YY - số thứ tự trên danh sách của lớp của cháu, ví dụ: 02,03,14,22 
Mật khẩu ban đầu là: Nauka.XX (chữ đầu tiên hoa, XX - tên lớp, ví 
dụ 8a  
Bật trình duyệt web (Firefox không dùng được)  
Nhập địa chỉ https://liblink.pl/90coaUEQgD 
Nhập tên đăng nhập của bạn, ví dụ 2019XX0YY@spraszyn.pl → 
(20198A002@spraszyn.pl) 
Nhập mật khẩu ban đầu của bạn và đổi nó thành mật khẩu khác. 

Ứng dụng để liên lạc với giáo viên sẽ là Teams. Chọn biểu tượng với 
Teams. Hệ thống sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn sử dụng trình duyệt web 
hoặc cài đặt ứng dụng trên máy tính của mình. Khuyến khíc cài đặt 
cục bộ trên máy tính. Microsoft cũng có thể tải vào điện thoại di động. 
Librus vẫn là công cụ cơ bản dể liên lạc.Ứng dụng này hoạt động 
trong trình duyệt hoặc bạn có thể tải xuống liên kết: https: //liblink.pl/
v0rQzcDSmM 
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