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គេ្រមាង SIS របសទ់ី្រក�ងហ�ឡីាែដលហ��៉៖ 
ករចុះេឈ� ះស្រមាប់ គណនី ទំព័រវុិបៃសរបស ់មាតបិត និង ្រក�ម្រគ�សរ 

 

ករចះុេឈ� ះបេង�ត គណន ីេដយគ� នេលខប�� ក ់(Confirmation Code) 

េបេលកអ�កមានេលខប�� ករ់ចួេហយ សូមរលំងេទទំពរ័ ៣។ 

 
១. េ្រប កុំព្ូយទរ័ កុពំ្ូយទរ័បន�ះ ឬ ទូរស័ព�ៃដ ណាមយួកប៏ាន សូមចូលេទវុបិៃស http://signup.philasd.org េន

ក�ុងកម�វធិអីុីនធរ័ណិតរបស់េលកអ�ក។ 

 

២. ចុច្រតង ់«No, I would like to look up my Confirmation Code.» 

 
៣. សរេសរពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួនរបស់កូនេលកអ�ក។ េបសិនជាេលកអ�កមានកូនេលសពីមា� ក ់េលកអ�ក្រត�វករ

ប��ូ លែតពត័ម៌ានរបស់កូនមា� កេ់ទ។ 
 

http://signup.philasd.org/
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៤. េ្រជសយក េឈ� ះ និង េលខទូរស័ព� បច�ុប្បន�របស់េលកអ�ក ពីឯកសររបស់សិស្ស េដម្បសំុីេលខប�� ក។់  

េគអចេផ�េលខប�� ក ់(Confirmation Code) តមរយៈ សរសេម�ង ឬ សរតមទូរស័ព�ៃដ។ 

 ប�� ក៖់ េបសិនជាេលកអ�កមនិេឃញ េឈ� ះ ឬ េលខទូរស័ព� បច�ុប្បន�របស់េលកអ�កេទ សូមទកទ់ងេទសល

របស់កូនេលកអ�ក។ 

 

៥. ឥឡូវេនះ េលកអ�កមានេលខប�� កេ់ហយ សូមចុចេលបណា� ញតភា� ប ់េដម្ប្ីរតឡបេ់ទករចុះេឈ� ះបេង�ត

គណនី វញិ េហយចបេ់ផ�មដំេណ រករ។ 
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 ករចះុេឈ� ះបេង�ត គណន ីេដយេ្រ�េលខប�� ក ់(Confirmation Code) 
 
១. េ្រប កុំព្ូយទរ័ កុពំ្ូយទរ័បន�ះ ឬ ទូរស័ព�ៃដ ណាមយួកប៏ាន សូមចូលេទវុបិៃស http://signup.philasd.org េន

ក�ុងកម�វធិអីុីនធរ័ណិតរបស់េលកអ�ក។ 

 

២. ចុច្រតង ់«Yes, take me to Account Registration.» 

 
៣. សរេសរ េឈ� ះ និង េលខប�� ក ់របស់េលកអ�ក។  ចុច « Next.» 

http://signup.philasd.org/
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៤. សរេសរ អុីែមល របស់េលកអ�ក។ 

 
 ប�� ក៖់ េលកអ�ក្រត�វែតមានអុីែមលផា� ល់ខ�ួន េដម្បចុីះេឈ� ះបេង�តគណនីទំពរ័វុបិៃសរបស់ មាតបិត និង ្រក�ម

្រគ�សរ។ េបសិនជាេលកអ�កមនិមានអុីែមលេទ េលកអ�កអចចុះេឈ� ះបេង�តគណនីអុីែមលេដយឥតគតិៃថ�

េដយេ្រប ជីែមល (Gmail) ឱតលុក (Outlook) យ៉ាហូ (Yahoo) ឬ ករបេ្រម្រសេដៀងគា� េនះ។ 

 

៥. ប�� កគ់ណនីអុីែមលរបស់េលកអ�ក េដយចុចេលបណា� ញតភា� បែ់ដលេគេផ�េទក�ុងសរអុីែមល។ ចុចេល

បណា� ញតភា� បវ់ុបិៃសេនក�ុងសរអុីែមល េដម្បបីំេពញករចុះេឈ� ះរបស់េលកអ�ក។
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៦. បនា� បព់ីេលកអ�កបានប�� កព់ីករចុះេឈ� ះរចួេហយ េលកអ�ក្រត�វេរៀបចំ «Security Settings (េរៀបចំសុវត�ិ
ភាព»។ េ្រជសេរ សពក្យសមា� ត ់េដយេធ�តមករែណនាែំដលេគបានបង� ញ្របាប ់បនា� បម់កចុច «Save.» 

 

៧. ផ�ល់ចេម�យេទនឹងសំណួរសុវត�ិភាពបី បនា� បម់កចុច «Save.» 

 

៨. ចូលេ្រប (Login) គណនថី�ីរបស់េលកអ�ក េដយេ្រប អុីែមល និង ពក្យសមា� ត ់របស់េលកអ�ក។ 


	ការចុះឈ្មោះបង្កើត គណនី ដោយប្រើលេខបញ្ជាក់ (Confirmation Code)

