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Đăng ký tham 

gia Cổng Phụ 

Huynh, các 

công cụ và 

thông tin bạn 

cần. 
 

 

 

 

 

 

 

Trong thời đại thông tin ngày nay, nhiều loại 

thông tin có sẵn trong tầm tay bạn. Nếu bạn là 

phụ huynh của học sinh Trường Công lập Quận 

Gwinnett (GCPS), Cổng thông tin Phụ huynh 

của GCPS sẽ đóng vai trò như một nguồn thông 

tin quý giá về con bạn và sự nghiệp học tập của 

con bạn. Cổng thông tin dành cho phụ huynh 

kết nối an toàn với thông tin GCPS về con bạn. 

Thật dễ dàng để truy cập thông tin quan trọng 

của trường, một cách an toàn và bảo mật, bất kỳ 

lúc nào và bất từ kỳ đâu ... bạn chỉ cần một máy 

tính hoặc thiết bị di động có truy cập Internet, 

ID người dùng và mật khẩu. 

 
 

Nếu bạn chưa đăng ký cho Cổng 

Phụ Huynh, đừng bỏ lỡ. Liên lạc 

với trường địa phương của bạn 

để biết chi tiết. 

 

 

 

 
Bạn có thể truy cập thông tin và công cụ nào về học sinh của 

mình thông qua Cổng thông tin dành cho Phụ huynh? 
 Tìm điểm cho các dự án, bài kiểm tra, bài tập về nhà và câu đố cho 

các khóa học hiện tại, kể cả bài làm còn thiếu. 

 Truy cập tổng quan về điểm số, điểm chuyên cần, hồ sơ kỷ luật và 

thông tin chương trình của học sinh. 

 Xem lịch sử khóa học của học sinh. 

 Xem lại kết quả của học sinh trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn, với 

các liên kết để biết thêm thông tin về các bài kiểm tra. 

 Xem thông tin tóm tắt về tài liệu thư viện và sách giáo khoa của 

học sinh (và mọi khoản tiền phạt hoặc tiền hoàn lại liên quan). 

 Tìm thông tin về tuyến xe buýt của học sinh. 

 Kiểm tra số dư hiện tại trong tài khoản MyPaymentsPlus của con 

bạn. 

 Gửi email cho giáo viên bạn trực tiếp từ cổng thông tin. 

 Phụ huynh và người giám hộ có thể cập nhật hoặc nhập thông tin 

mới về học sinh trên cổng thông tin. 

 

Cổng thông tin dành cho phụ huynh là gì và tôi có thể xem gì 

trên đó? 

Cổng thông tin dành cho phụ huynh của Trường Công lập Quận 

Gwinnett cung cấp cho phụ huynh và người giám hộ quyền truy cập 

trực tuyến, kịp thời và an toàn vào điểm số, điểm chuyên cần, hồ sơ 

kỷ luật, lịch sử kiểm tra, thông tin sách giáo khoa và sách thư viện 

cũng như số dư tài khoản MyPaymentsPlus của con họ. Tóm lại, 

Cổng thông tin dành cho phụ huynh là một công cụ giao tiếp dễ sử 

dụng cho phép bạn đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc giáo dục 

con mình. 

 

Làm thế nào để đăng ký? 

Hoàn thành mẫu đăng ký có sẵn tại trường học của con bạn hoặc trực 

tuyến. Để xác minh danh tính của mình, bạn phải đích thân gửi lại 

biểu mẫu này hoặc liên hệ với trường học địa phương để thiết lập 

một cuộc họp ảo. Địa chỉ email của bạn sẽ đóng vai trò ID của bạn. 

Bạn sẽ nhận được một email có URL cho Cổng thông tin dành cho 

phụ huynh và hướng dẫn để kích hoạt tài khoản của bạn. Bạn sẽ tạo 

mật khẩu trong quá trình đăng ký trực tuyến và sẽ tùy chọn đăng 

nhập vào tài khoản mới của mình.

 

Gwinnett County Public Schools • 437 Old Peachtree Road, NW • Suwanee, GA 30024-2978 • www.gcpsk12.org 

  

http://www.gcpsk12.org/


Current October 2020 

Các câu hỏi thường gặp về Cổng thông tin dành cho Phụ huynh của GCPS 
 

Cần những gì (phần mềm / máy tính) để kết nối với Cổng 

thông tin phụ huynh? 
 Máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet 

 Trình duyệt web được cập nhật (danh sách các trình duyệt 

được hỗ trợ có sẵn trên trang web của GCPS— 

www.gcpsk12.org) 

 ID của người dùng (địa chỉ email của bạn) 

 Mật khẩu bạn tạo trong quá trình đăng ký 

 

Những người khác có thể xem hồ sơ của con tôi không? 
Không. Chỉ những người được ủy quyền (phụ huynh / người giám hộ) 

có ID và mật khẩu mới có quyền truy cập vào hồ sơ của học sinh. 

Chúng tôi yêu cầu bạn giữ bí mật ID và mật khẩu của mình. 

 

Điểm có được đăng cho tất cả các cấp lớp và cho tất cả các môn 

học không? 
Điểm hiện tại của học sinh từ lớp K – 12 sẽ có sẵn khi chúng được cập 

nhật bởi (các) giáo viên. Lịch sử học có sẵn cho tất cả các cấp lớp. 

 

Tôi sử dụng địa chỉ URL nào để truy cập Cổng thông tin 

dành cho phụ huynh? 
Truy cập cổng thông tin từ trang web của GCPS (www.gcpsk12.org) 

bằng cách nhấp vào tab phụ huynh ở góc trên bên phải của trang chủ. 

 

Làm cách nào để nhận trợ giúp điều hướng cổng thông tin? 
Một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu cách của một trang web là 

truy cập trang web và khám phá nó theo tốc độ của riêng bạn. 

 

Tôi có thể cập nhật thông tin của con mình qua cổng thông 

tin không? 
Đúng. Bạn có thể cập nhật các thông tin sau: Bác sĩ, Nha sĩ, Liên hệ 

khẩn cấp và số điện thoại của Cha mẹ / Người giám hộ. 

 

Tôi nên làm gì nếu tôi quên ID hoặc mật khẩu của mình? 
Trên trang đăng nhập, nhấp vào liên kết có nhãn "Quên mật khẩu của 

bạn?" Một trang khác sẽ hiển thị. Nhập địa chỉ email của bạn. Nếu địa 

chỉ email có trong hồ sơ, thông tin tài khoản sẽ được gửi qua email cho 

bạn. Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình sau khi hoàn thành 

các bước này, hãy liên hệ với văn phòng chính của trường học tại địa 

phương của bạn. 

 

Khi nào tôi có thể truy cập cổng thông tin dành cho phụ 

huynh? 
Cổng thông tin dành cho phụ huynh có sẵn cho phụ huynh / người giám 

hộ đã đăng ký 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, đôi khi không có 

sẵn do bảo trì hệ thống. 

 

Tôi có thể truy cập Cổng thông bất kỳ ở đâu (nhà riêng, cơ 

quan, thư viện, v.v.) không? 
Đúng. Truy cập Cổng thông tin dành cho phụ huynh từ bất kỳ máy tính 

hoặc thiết bị di động nào có truy cập internet. 

 

Tôi phải làm gì nếu không thể kết nối với Cổng thông tin 

dành cho cha mẹ? 
 Trước tiên, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng dịch vụ internet của 

bạn đang hoạt động bình thường. 

 Tiếp theo, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đúng ID 

người dùng, mật khẩu và URL (www.gcpsk12.org) hay 

không. 

 Nếu bạn vẫn không thể kết nối, hãy liên hệ với trường học địa 

phương của bạn trong giờ học để được trợ giúp thêm. 

 

 

 

 

Tôi không nhận được thông tin kích hoạt. Tôi nên làm gì? 
Liên hệ với trường học địa phương. 

 

Tôi phải làm gì nếu thông tin của học sinh không chính xác, nếu 

tôi có câu hỏi về (các) điểm hoặc việc đi học? 
Hãy liên hệ với giáo viên của con bạn nếu bạn thấy có sự khác biệt. 

 

Tôi có thể gửi email cho giáo viên của con tôi qua cổng thông tin 

không? 
Đúng. Bạn có thể gửi email cho giáo viên qua cổng thông tin. Giáo viên sẽ 

trả lời qua địa chỉ email được chỉ định làm ID trong tài khoản cổng thông 

tin. 

 

Thông tin trong cổng phụ huynh có thường xuyên được cập nhật 

không? 
Phần thông tin lớn, bao gồm điểm chuyên cần và điểm số, sẽ được cập nhật 

khi giáo viên nhập thông tin vào sổ điểm của họ. Lịch sử kiểm tra, tài liệu và 

yêu cầu tốt nghiệp sẽ được đăng khi có thông tin. 

 

Phụ huynh có được thông báo khi Cổng thông tin ngừng hoạt 

động (bảo trì, v.v.) không? 
Thông tin chi tiết về việc ngừng hoạt động theo kế hoạch do bảo trì sẽ được 

đăng trên trang đăng nhập của Cổng thông tin. 

 

Có chi phí liên quan đến Cổng thông tin dành cho phụ huynh 

không? 
Không. Cổng thông tin là một dịch vụ miễn phí dành cho phụ huynh của 

quận Gwinnett. 

 

Tôi đã đăng ký Cổng thông tin dành cho Phụ huynh vào mùa 

xuân năm ngoái. Tôi có cần đăng ký lại cho năm học mới không? 

Tôi có cần đăng ký lại nếu con tôi chuyển từ trường Gwinnett 

này sang trường khác trong học khu không? 
Không. Khi bạn đã đăng ký trên Cổng thông tin dành cho phụ huynh để truy 

cập vào hồ sơ của học sinh, bạn sẽ vẫn được đăng ký trong suốt sự nghiệp 

giáo dục của học sinh tại các trường Gwinnett. 
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