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Một nguồn thông tin trực tuyến dành cho phụ huynh

THÔNG TIN PHỤ THÊM TRÊN CỔNG PHỤ HUYNH
Xin cảm ơn quí vị đã đăng ký Cổng Phụ Huynh, một công cụ được thiết kế nhằm nâng cao khả năng
thông tin liên lạc và sự tham gia của phụ huynh trong công cuộc giáo dục con em tại Các Trường Công
Lập Quận Gwinnett. Cổng Phụ Huynh cho phép sự tiếp cận một cách trực tuyến, kịp thời và an ninh để
quí vị có thể theo dõi sự tiến bộ trong học tập của con em thông qua việc cung cấp sự tiếp cận điểm
số, sự hiện diện, kỷ luật, học tập và các kết quả thi của các kỳ thi chuẩn hóa thông qua Internet trong
một môi trường an ninh có mật khẩu được bảo vệ. Bên dưới là các thông tin về Cổng Phụ Huynh.
Tính Sẵn Dùng (Availability)
• Thư điện tử bao gồm thông tin xác định nhân thân của Người sử dụng và các hướng dẫn về
đăng nhập sẽ được phân phát vào Tháng Chín, sau ngày lễ Lao Động.
Tiến Trình Kích Hoạt
• Địa chỉ thư điện tử sẽ được dùng như là thông tin xác định nhân thân Người sử dụng. Vui lòng
viết chữ in thật rõ trong các khung. Địa chỉ thư điện tử giới hạn trong vòng 60 ký tự. Vui lòng
nộp cùng một địa chỉ thư điện tử cho tất cả học sinh theo học tại Các Trường Công Lập Quận
Gwinnett.
•

Vui lòng ghi nhớ việc đánh dấu vào khung trong đơn đăng ký nếu quí vị muốn sử dụng địa chỉ
thư điện tử để nhận thông tin từ trường chẳng hạn như bản tin nội bộ điện tử và các thông báo
trường đóng cửa.

•

Sau khi việc đăng ký của quí vị được xác nhận tại trường, quí vị sẽ nhận một thư điện tử với
URL dành cho Cổng Phụ Huynh và một số gồm nhiều chữ số hay dấu hiệu. Chúng tôi đề nghị
quí vị cắt và dán dấu hiệu cho mỗi một đứa trẻ khi được yêu cầu.

•

Khi quí vị vào Cổng Phụ Huynh, quí vị sẽ tạo nên mật khẩu khi quí vị hoàn tất việc đăng ký trực
tuyến.

Sự Riêng Tư
• Tất cả dữ liệu học sinh, thông tin xác định nhân thân Người sử dụng, và mật khẩu được mã hóa
và có mật khẩu bảo vệ.
•

Nhà trường xác định tình trạng phụ huynh/giám hộ trước khi cho phép tiếp cận dữ liệu liên quan
đến học sinh.

•

Hãy đảm bảo việc tiêu hủy bất cứ bản in hay tài liệu nào có chứa dữ liệu của con em sau khi sử
dụng.

•

Vui lòng giữ kín thông tin xác định nhân thân Người sử dụng và mật khẩu.
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