Giới thiệu... Cổng thông tin dành cho phụ huynh
GCPS Cập Nhật!
Có gì mới?

Chúng tôi thu thập ý kiến đóng góp
của quý vị và đã cập nhật hình thức,
nội dung và chức năng của Cổng
thông tin dành cho phụ huynh của học
khu!

Chúng tôi biết phụ huynh muốn có một chỗ dễ dàng sử dụng và có
đầy đủ thông tin cần biết về tình hình học hành của con em mình
— từ hồ sơ cho đến các nguồn trợ giúp. Quan trọng không kém,
quý vị cũng muốn có cách giữ liên lạc dễ dàng với nhà trường.
Cổng thông tin cập nhật dành cho phụ huynh giúp phụ huynh xem
thông tin về điểm số, bài tập, thư từ liên lạc với giáo viên. Và đó
mới chỉ là điểm khởi đầu...

Đường dây kết nối trực tiếp với lớp học,
với thông tin cập nhật thời gian thực 24/24
và sử dụng mọi lúc mọi nơi

• Vào ParentVue (không còn cần phải
đăng nhập vào tài khoản Cổng thông
tin dành cho học sinh của con em quý
vị để xem thông tin quan trọng!)
• Thiết kế theo hình thức trang lịch để
xem các bài tập ở một nơi, bao gồm
cả các bài tập không nộp
• Danh sách thả xuống để đổi qua lại
giữa tài khoản của nhiều học sinh
(nhiều con em trong cùng một gia đình)
• Dễ cập nhật thông tin liên lạc hơn
• Nội dung cập nhật thời gian thực
(không cần phải chờ thông tin cập nhật
qua đêm)
• Có bản chuyển ngữ nhiều ngôn ngữ
ngay trong cổng thông tin

Thông tin về học sinh chỉ hữu ích nếu đó là thông tin cập nhật nhất. Chính
vì vậy, phụ huynh luôn có thể tin tưởng là sẽ được xem thông tin cập nhật
từng phút.

• Đăng nhập một lần— Chỉ cần đăng nhập một lần để xem thông tin của
tất cả các con em của quý vị, bất kể học ở trường nào.

Cuối năm nay sẽ có …
• Gửi và nhận tin nhắn qua cổng
thông tin với giáo viên

• Mọi thứ ở một nơi— Xem thông tin của học sinh chỉ ở một nơi, bao gồm thông tin về học sinh, điểm số, kỷ luật/phạt,
phiếu điểm, học bạ, lịch niên học/sinh hoạt và nhiều thông tin khác.

• Lịch niên học— Xem các ngày nghỉ lễ và chương trình hoạt động của trường, ngay cả ngày phải nộp bài tập!

• Thời khóa biểu trong lớp— Xem thời khóa biểu của học sinh để xem tên khóa học, tên giáo viên và phòng học các em được
chỉ định.

• Điểm số và điểm bài tập— Kiểm tra kết quả ngay để biết các bài tập không nộp và xem con em quý vị có đang theo kịp
chương trình học tập hay không, hay cần trợ giúp thêm.

• Lịch sử khóa học— Xem điểm chính thức cuối cùng cho tất cả các cấp lớp và sử dụng đồ thị dễ đọc để theo dõi mức tiến bộ đạt
mục tiêu tốt nghiệp của học sinh trung học.

• Thông tin hành chánh— Xem hồ sơ về tình trạng đi học chuyên cần, những lần đến phòng y tế, học bạ, hình thức tốt nghiệp và
nhiều thông tin khác.

• Cập nhật thông tin về học sinh— Dễ dàng cập nhật thông tin chi tiết như người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, số điện thoại
và thông tin y tế.

• Tự chọn hình thức thông báo— Ghi danh nhận thông báo qua email về các sinh hoạt của trường, tình trạng đi học
chuyên cần, những lần kỷ luật/phạt và khi học sinh có kết quả thấp hơn mức điểm nhất định.

• Lệ phí— Tìm các lệ phí cần phải nộp và sách giáo khoa/sách thư viện mà con em quý vị mượn về.

• Ghi danh trực tuyến— Cập nhật thông tin về các học sinh hiện tại hoặc ghi danh học sinh mới qua phần
Ghi danh trực tuyến. Và hiện quý vị có thể tải lên các giấy tờ để ghi danh.

• Hỗ trợ ngôn ngữ— Cổng thông tin có bản chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Pháp.

Xin xem Cổng thông tin cập nhật dành cho phụ huynh ở mặt bên …
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Xem Cổng thông tin dành cho phụ huynh qua
trang mạng của GCPS. Quý vị sẽ thấy hình thức,
nội dung và chức năng mới, bắt đầu từ trang
đăng nhập dành cho phụ huynh...
A Các gia đình có thể xem bản chuyển ngữ của cổng

thông tin cập nhật của năm ngôn ngữ sử dụng trong
trang này, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Việt,
tiếng Hoa và tiếng Pháp.

B Để xem dữ liệu về học sinh, phụ huynh sẽ nhấp vào
thanh Thông tin về học sinh (Student Information).

C Thanh này sẽ lật sang một ô thông tin và cho phép phụ
huynh vào phần ParentVUE (Synergy).

Trang chính cũng giúp các gia đình dễ dàng xem thông tin
về Phương tiện chuyên chở, công cụ thanh toán
MyPaymentsPlus, các nguồn trợ giúp dành cho phụ huynh
và đường liên kết nhanh tới hệ thống thông báo
SchoolMessenger.

D Trong ParentVUE, phụ huynh có thể xem nhiều phần
khác nhau bằng cách chọn các ô bên trái của trang.

E Thanh Sổ điểm (Grade Book) cho phép phụ huynh
xem các lớp học và điểm trung bình của học sinh.

F Trong thanh Sổ điểm chi tiết (Detailed Grade Book),

phụ huynh có thể vào bất kỳ lớp học nào để xem thông
tin chi tiết về các bài tập, bài tập không nộp, bài tập
trong tương lai và danh sách phân loại các bài tập.

G Thanh Lịch niên học (Calendar) cho phép phụ huynh
xem các bài tập theo ngày, tuần hoặc tháng.

H Thanh Thông tin về học sinh (Student Info) cho phép
phụ huynh cập nhật số điện thoại, thông tin liên lạc
trong trường hợp khẩn cấp và tình trạng sức khỏe –
một cách nhanh chóng và đơn giản.

Quý vị muốn tìm hiểu về các bài tập và
bài vở con em quý vị không nộp?
Quý vị cần xem điểm của con em quý vị?
Quý vị muốn biết hình thức tốt nghiệp
của con em quý vị?
Tất cả đều có trong Cổng thông tin cập nhật
dành cho phụ huynh!
Hãy tìm hiểu ngay hôm nay tại
www.gcpsk12.org.

