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Tutor.com Đã Có! 
Quý vị có biết không? Học khu trung học East Side Union cung cấp dịch vụ dạy kèm trực tuyến MIỄN PHÍ 

thông qua Tutor.com để giúp đở học sinh đạt kết quả tốt trong học tập. Các gia sư làm việc 24/7 cho hầu hết các 

môn học — để các em có thể tự học theo thời gian của mình. 

 

Khi học sinh kết nối với Tutor.com, các em có thể:: 

● Kết nối với một gia sư thân thiện, có trình độ cao trong lớp học trực tuyến 

● Chia sẻ bài luận văn để xem và nhận hướng dẫn chi tiết 

● Xem lại các bài củ và bản ghi chú các bài trước của học sinh 

● Lưu gia sư yêu thích của học sinh và lên lịch các buổi học trong tương lai 

● Truy cập các dịch vụ từ PC, điện thoại di động hoặc máy tính bảng của học sinh 

 

Các gia sư sẵn sàng hướng dẫn học sinh trong hàng trăm môn học, bao gồm: 

● Anh Văn 

● Viết văn 

● Khoa học Xã hội  

 

Để truy cập Tutor.com, học sinh cần làm theo hướng dẫn bên dưới: 

1. Đăng nhập vào ARMS (https://arms.esuhsd.org) 

2. Trong Ứng dụng, nhấp vào Tutor.com 

 
 

Để biết thêm thông tin, hãy xem các chương trình sau: 
 

● How It Works Video (High School)  

● Hướng dẫn sử dụng: English | Spanish 

● Tutor.com’s Writing Service Guide 

Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với trường của con em quý vị. Chúng tôi hy vọng con em của 

quý vị thấy được chương trình này hữu ích và chúng tôi mong muốn quý vị hãy khuyến khích các em truy cập 

vào chương trình dạy kèm này bất cứ khi nào các em cần trợ giúp thêm 

 

Toán 
Vật Lý 
Và hơn thế nữa! 

https://arms.esuhsd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Qy7S2hmTQzU
https://www.tutor.com/cmspublicfiles/WWW/HiW_Guide_2019_FORM.pdf
https://www.tutor.com/cmspublicfiles/WWW/HiW_Guide_2019_SPANISH_FORM.pdf
https://www.tutor.com/cmspublicfiles/WWW/HEd_WritingStages_2019_FORM.pdf
Truong, Long


