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Tìm đường dẫn của 
MYeCLASS trên trang chủ 
GCPS tại 
www.gwinnett.k12.ga.us.  
 
 

   
 

 
 
 

Đến với các học sinh Gwinnett mùa thu này… 
Là một phần của sáng kiến eCLASS, các học 
sinh GCPS sẽ vào Cổng Học Sinh (Student 
Portal) mới để tiếp cận khối tài liệu và sách 
giáo khoa số, thư viện nghiên cứu trực tuyến, 
danh mục truyền thông đại chúng, các cơ sở 
dữ liệu về các tài liệu tham khảo tổng quát, 
sách điện tử (eBooks), và nhiều thứ nữa. Để 
tiếp cận phần lớn các nguồn tài liệu, các học 
sinh sẽ chỉ đăng nhập một lần, có nghĩa là 
một khi các em vào MYeCLASS, các em có 
thể tiếp cận các tài liệu mà không cần phải 
cung cấp nhiều mật khẩu khác nhau. Tìm 
thêm thông tin từ trường của con em...vì 
chúng tôi kết nối lớp học của con em với 
MYeCLASS.  
 

MYeCLASS là gì và tôi thấy gì trên đó? 
Cổng Học Sinh của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett 
được gọi là MYeCLASS. Đây là môi trường trực tuyến hỗ trợ 
việc giảng dạy và học tập diễn ra trong các lớp học trên 
khắp Quận Gwinnett. Các học sinh bắt buộc đăng nhập vì 
nội dung của cổng thiết kế đặc biệt cho học sinh. Có ba 
phần chính trong Cổng Học Sinh:  

• Sách Giáo Khoa Số (eTextbooks) tương ứng với thời 
khóa biểu lớp học của cá nhân học sinh (Không phải có 
tất cả sách giáo khoa trên cổng tại thời điểm này) 

• Các nguồn tài liệu số phụ trợ chẳng hạn như các 
đường dẫn vào các trang web hỗ trợ những điều học sinh 
đang học. 

• Thư viện nghiên cứu trực tuyến bao gồm các tài liệu tham 
khảo tổng quát, sách giáo khoa điện tử, và các cơ sở dữ liệu 
chứa đầy các tài liệu học tập dành cho các học sinh. 
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Các Câu Hỏi Thường Được Hỏi Về MYeCLASS trên 
Cổng Học Sinh GCPS 
Các học sinh cần phải yêu cầu, đăng ký, hay thanh 
toán lệ phí để tiếp cận các công cụ MYeCLASS trên 
Cổng Học Sinh? 
Không. Cổng Học Sinh là dịch vụ miễn phí dành cho các học 
sinh đăng ký theo học tại các trường Gwinnett. Một khi học 
sinh đăng ký các lớp học tại trường và khi thời khóa biểu đã 
được chính thức hóa, thông tin và các lớp học của học sinh 
sẽ được để lên hệ thống thông tin học sinh. Học sinh sẽ tiếp 
cận được với Cổng Học Sinh vào ngày hôm sau. Trước khi 
tiếp cận cổng, học sinh sẽ phải cần đăng nhập vào máy tính 
GCPS với số học sinh của em để thiết lập một mật khẩu. 
Điều này phải được thực hiện trước khi em có thể đăng nhập 
vào MYeCLASS.  

Những điều bắt buộc nào để vào MYeCLASS? 
• Một máy tính nối mạng Internet  
• Trình duyệt web cập nhật 
• Số học sinh (user ID) do GCPS cấp và mật khẩu (Các học 

sinh sẽ cần phải đăng nhập vào máy tính GCPS với số 
học sinh để thiết lập mật khẩu mới). 

Các học sinh sẽ tiếp cận MYeCLASS trên Cổng Học 
Sinh như thế nào? 
Đường dẫn MYeCLASS trên Cổng Học Sinh được tìm thấy 
trên trang web chính của học khu (www.gwinnett.k12.ga.us). 

Học sinh lấy mã số đăng nhập (user ID) và mật khẩu 
để vào MYeCLASS như thế nào? 
Học sinh sẽ đăng nhập vào MYeCLASS với số học sinh 
GCPS và mật khẩu của em. Khi học sinh đăng nhập vào máy 
tính GCPS lần đầu vào đầu niên học hay sau khi đăng ký 
nhập học, các em sẽ được yêu cầu đánh vào mật khẩu mới. 
Mật khẩu này sẽ là mật khẩu dành cho Cổng Học Sinh của 
học sinh.  

Học sinh cần làm gì nếu các em quên mã số đăng 
nhập hay mật khẩu? 
Nếu học sinh quên mã số đăng nhập hay mật khẩu cho Cổng 
Học Sinh, các em nên kiểm tra với giáo viên hay nhân viên 
TST của em về tiến trình tái lập mật khẩu tại trường. 

Khi nào học sinh có thể tiếp cận Cổng Học Sinh? Các 
em có thể tiếp cận cổng từ bất cứ nơi đâu (nhà, 
trường, thư viện, v.v.)? 
MYeCLASS có thể được tiếp cận hầu như suốt ngày bởi các 
học sinh đã đăng ký. Tất cả những gì học sinh cần là một 
máy tính nối mạng Internet và các thông tin đăng nhập (mã 
số đăng nhập và mật khẩu). 

Học sinh có thể gửi thư điện tử cho các giáo viên của 
em thông qua cổng? 
Không. Các em phải sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân để 
liên hệ các giáo viên. 

Phụ huynh có tiếp cận được MYeCLASS trên Cổng 
Học Sinh? 
Các tài khoản MYeCLASS được thiết lập cho các cá nhân 
học sinh và đặc thù dựa trên thời khóa biểu của học sinh đó. 
Mã số đăng nhập và mật khẩu ở trường được chỉ định cho 
học sinh được sử dụng để đăng nhập vào cổng. Nếu phụ 
huynh mong muốn xem qua Cổng Học Sinh hay làm việc với 

con em về các bài tập, phụ huynh cần đăng nhập cùng học 
sinh, sử dụng thông tin đăng nhập của em.  

Học sinh cần làm gì nếu em không thể vào MYeCLASS? 
• Đầu tiên, kiểm tra để đảm bảo dịch vụ Internet làm việc ổn 

định. 
• Kế tiếp, đảm bảo mã số đăng nhập và mật khẩu chính xác 

được sử dụng. 
• Nếu em vẫn không thể vào, học sinh cần liên hệ với nhà 

trường trong giờ hành chánh để được giúp đỡ thêm. 

Chức năng chặn các cửa sổ quảng cáo (pop-up 
blocker) được thiết lập thế nào để xem xét Cổng Học 
Sinh tốt nhất? 
Chức năng chặn các cửa sổ quảng cáo sẽ chặn các dữ liệu 
để người đọc khỏi nhìn thấy. Học sinh cần đảm bảo để các 
cửa sổ quảng cáo chạy bằng cách tắt chức năng chặn các 
cửa sổ quảng cáo hay chọn  khả năng cho phép Cổng Học 
Sinh vượt qua chức năng chặn các cửa sổ quảng cáo. 

Flash Player có bắt buộc để MYeCLASS trên Cổng 
Học Sinh làm việc hiểu quả trên máy tính/thiết bị của 
tôi? 
Có. Học sinh sẽ cần có Flash Player phiên bản 9 hay mới 
hơn để xem các nội dung số trên Cổng Học Sinh. Các thiết bị 
của Apple không hỗ trợ Flash, do đó trong khi Cổng Học Sinh 
làm việc được với iPad hay iPhone, việc xem xét một vài nội 
dung có thể là một vấn đề. 

Học sinh có thể được giúp đỡ để điều hướng trên 
cổng như thế nào?  
Học sinh có thể xem văn bản “Getting to Know the Student 
Portal” (Biết về Cổng Học Sinh) có trên trang web của hệ 
thống trường học và trên trang chính của MYeCLASS. Một 
trong những cách thức tốt nhất để biết những gì có trên trang 
web là vào trang web và thám hiểm nó theo khả năng của các 
em. Để được giúp đỡ thêm trong việc điều hướng trang web, 
học sinh cần liên hệ với nhà trường. 

Học sinh cần làm gì nếu em cần hỗ trợ hay gặp vấn đề 
trong khi lên Cổng Học Sinh từ nhà? 
Có biểu tượng/phím Help (Hỗ Trợ) ở phần tay phải phía trên 
trang chính chỉ dẫn học sinh tìm thông tin về các yêu cầu của 
hệ thống và cung cấp các câu trả lời cho các câu hỏi thường 
gặp. Không có sự hỗ trợ tăng cường sau giờ học hay vào 
cuối tuần cho Cổng Học Sinh. Nếu có vấn đề, học sinh nên 
ghi chú lại về vấn đề và nói vứi giáo viên về nó trong ngày 
học hôm sau. 

Học sinh có thể bị chặn không được vào MYeCLASS? 
Vì các lý do an ninh, một mã số đăng nhập của học sinh sẽ bị 
vô hiệu sau năm lần đăng nhập sai. Một khi bị chặn, chờ 10 
phút và nhập lại. Nếu vẫn gặp sự cố, học sinh cần liên hệ nhà 
trường để tái lập tài khoản. 

Điều gì xảy ra nếu Cổng Học Sinh chặn học sinh? 
Khi một người sử dụng Cổng Phụ Huynh không sử dụng 
trong hơn một giờ, việc nối mạng cổng sẽ hết giờ. Xin chú ý 
rằng nhiều sách giáo khoa số được các nhà xuất bản thiết lập 
để chặn học sinh nếu các em không sử dụng trong 30 phút. 

Các thông tin và nguồn hỗ trợ mới có sẽ được thêm vào 
MyeCLASS trên Cổng Học Sinh trong suốt niên học? 
Có. Các nguồn hỗ trợ số, bao gồm Sách Giáo Khoa số, Sách 
điện tử, và các cơ sở dữ liệu sẽ được thêm vào trong tương 
lai. Thêm vào đó, hệ thống nhà trường sẽ nghiên cứu các 
chức năng phụ trợ có thể có ích cho học sinh.


