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Sử dụng tên ưa thích của bạn... 
Tên rất quan trọng và giúp kể câu chuyện lớn hơn về cá nhân chúng ta là ai. 

Các trường công lập quận Gwinnett (GCPS) nhận rằng một số học sinh 

muốn sử dụng một tên khác để xác định bản thân hơn là tên hợp pháp của 

họ. Chúng tôi thấy mỗi ngày trong các trường học của chúng tôi khi học 

sinh yêu cầu được gọi bằng một biệt danh, đi bằng tên đệm, hoặc sử dụng 

một tên tiếng Anh / phương Tây ưa thích hoặc một cái tên phản ánh tốt hơn 

cho xác thực của họ.  

GCPS đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng học sinh được gọi bằng tên 

ưa thích của họ ở trường. Bước đầu tiên trong việc thừa nhận những cái tên 

ưa thích được sử dụng bởi nhiều học sinh là tạo điều kiện cập nhật thông tin 

này trong Synergy, hệ thống thông tin học sinh của khu học. Với ý nghĩ đó, 

khu học đang chuyển từ việc sử dụng trường "Biệt danh" trong Synergy 

sang sử dụng trường "Tên ưa thích" mới. Gia đình của những học sinh 

muốn con mình được gọi bằng "Tên ưa thích" ngoài  tên hợp pháp cần 

phải vào ParentVUE (trong Cổng thông tin phụ huynh GCPS) để cung 

cấp thông tin đó. (Xin vui lòng biết  rằng nếu bạn đã cung cấp một Biệt 

danh trước đây, bạn vẫn cần phải nhập tên đó là Tên ưa thích của con bạn.) 

GCPS có quyền loại bỏ "Tên ưa thích" nếu nó  được coi là không phù hợp. 

Sau khi Tên ưa thích đã được cung cấp, trường địa phương của bạn sẽ xác 

minh tên và thực hiện thay đổi trong hệ thống.  

Một lần nữa, những "Tên ưa thích" mà các gia đình thay đổi trong Synergy 

sẽ không được phản ánh ngay lập tức và sẽ không thay đổi tên của học sinh 

trong tất cả các hệ thống của chúng tôi. Trong Giai đoạn I của quá trình 

nhiều giai đoạn, nhiều năm này, "Tên ưa thích" sẽ được kết hợp để điền vào 

danh sách lớp học và danh sách cho lịch trình của học sinh. Trong Giai đoạn 

II, bắt đầu vào năm học tới, GCPS sẽ bắt đầu sử dụng "Tên ưa thích" cho 

địa chỉ email của học sinh và là một phần của các tài nguyên và ứng dụng 

bổ sung của học sinh. 

Lưu ý rằng tùy chọn này để thêm "Tên ưa thích" chỉ có sẵn trong Cổng 

thông tin của phụ huynh. Học sinh không được yêu cầu thay đổi qua Cổng 

thông tin học sinh eClass. 

Chỉ những gia đình của học sinh 

thích đi theo tên khác ngoài tên 

hợp pháp của họ mới cần phải thay 

đổi ParentVUE. 

Sau khi được nhà trường xác minh, 

Tên ưu tiên sẽ bắt đầu điền vào 

danh sách lớp học của giáo viên, 

biểu đồ chỗ ngồi và lịch trình. 

Điều này có nghĩa là giáo viên 

(hoặc giáo viên thay thế) sẽ có  

Tên ưa thích của học sinh trong 

tầm tay và có thể sử dụng tên đó 

thay vì tên hợp pháp của học sinh. 

Tên hợp pháp của học sinh sẽ tiếp 

tục xuất hiện trên các tài liệu pháp 

lý và chính thức như thẻ báo cáo, 

bảng điểm, IEP, v.v.

 

 

 


