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Thông Tin Chỉ Do Cha Mẹ Đẻ Hoặc Người Giám Hộ Hợp Pháp Hoàn Tất (Vui lòng Viết Chữ In Thật Rõ) 

Date Received: Application Approved by:  (initials) 

Application Denied by: Reason for Denial: 

SASI Data Entered: 
Please file form in Student Permanent Record 

Initials 
Date 

Official Use Only 

Các Trường Công Lập Quận Gwinnett rất vui lòng giới thiệu Cổng Phụ Huynh (Parent Portal), 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. 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 và sự hiện diện hiện hành của con em. 

Nó cũng cho phép bạn cập nhật một số thông tin cho con bạn. Để nhận được quyền truy cập cổng thông tin, vui lòng hoàn thành biểu 

mẫu này và trực tiếp gửi lại cho trường địa phương HOẶC gọi cho trường để yêu cầu một cuộc họp ảo để gửi biểu mẫu điện tử và 

xác minh thông tin của bạn. 

Date (Ngày): School (Trường): 

PARENT NAME 

(TÊN PHỤ HUYNH): 
First (Tên) M.I.  (Chữ tắt tên lót) Last ( Họ) 

Address (Địa Chỉ): 
Street Address (Tên Đường) Apartment/Unit # 

(Số Căn Hộ) 

Home Phone 

City (Thành Phố) State(Tiểu Bang) Code (Mã Số) 

(Số Điện Thoại Nhà):  ( ) 

Alternate Phone (Số 

  (Điện Thoại Thay Thế):     ( ) 

Địa Chỉ Thư Điện Tử: Vui lòng viết

chữ thật ro ̃ trong các khung. Các địa chỉ 
thư điện tử giới hạn trong 60 ký tự. Xin vui 
lòng nộp một địa chỉ thư điện tử cho tất cả 
các con em đã đăng ký theo học tại Các 
Trường Công Lập Quận Gwinnett. 

Tôi nhận trách nhiệm sử dụng và bảo vệ thông tin nhân thân và mật khẩu của tôi. Tôi đồng ý bảo vệ bất cứ thông tin nào 
được in ra hay chuyển tải đến máy tính của tôi, hay hủy tài liệu được tạo ra từ trang web này. Tôi hiểu thông tin liên lạc 
của tôi có thể được sử dụng cho truyền thông huyện. 

Signed (Ký Tên):  Date(Ngày): 

Check here if you are interested in receiving additional information from the school system (e-newsletter, etc.) at this 

email address (Đánh dấu vào đây nếu quí vị mong muốn nhận thêm thông tin từ hệ thống nhà trường (bản tin điện tử, v.v.) theo 

địa chỉ thư điện tử này). 

Thông Tin Học Sinh 

STUDENT NAME(S) (first, middle initial, last) 

(TÊN HỌC SINH (tên, tên lót, họ) ) 

Grade 

(Lớp) 

Student Date 
of Birth 

(Ngày Sinh 
của Học Sinh) 

Student ID 
(if known) 

(Số Học Sinh 

nếu biết) 

Homeroom # 

(Số Lớp 

Chủ Nhiệm) 

Điền thông tin chỉ 
của các em học 
sinh theo học 
cùng trường như 
đã điền bên trên. 
Việc điền đơn 
riêng biệt cho mỗi 
trường mà học 
sinh đăng ký nhập 
học là cần thiết. 

▫
Thông Tin Học Sinh 

TÊN HỌC SINH (tên, tên lót, họ) ) Lớp Ngày Sinh của Học 
Sinh

Số Học Sinh nếu 
biết

Số Lớp Chủ NhiệmĐiền thông tin chỉ của 
các em học sinh theo 
học cùng trường 
như đã điền bên 
trên. Việc điền đơn 
riêng biệt cho mỗi 
trường mà học sinh 
đăng ký nhập học 
là cần thiết. 
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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. 

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. 

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. 




