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Phụ huynh, chúng tôi khuyên quý vị nên nhờ một người nào đó đáng tin cậy, có thể nói cả tiếng 

Anh lẫn tiếng Việt làm theo hướng dẫn sau đây để truy cập thông tin trên trang web "Cổng 

Thông Tin Của Phụ Huynh". 
 

Tại Sao Ghi Danh Vào Cổng Thông Tin Mới Của Phụ Huynh & Gia Đình? 
 

Cổng Thông Tin của Phụ Huynh & Gia Đình của Sở Giáo Dục Philadelphia 

giúp cho quý vị lấy được những thông tin quý báu về việc giáo dục của 

con em quý vị và nhà trường của em.  Quý vị có thể đọc được hồ sơ học 

tập của con mình. Quý vị có thể yêu cầu để nhận được tin nhắn, email 

và/hoặc điện thoại về những tin tức quan trọng có ảnh hưởng đến con quý vị 

như là thông báo trường sẽ đóng cửa  hoặc mở cửa trễ vì thời tiết xấu, tin 

con quý vị đã không đến trường, hoặc những sinh hoạt sắp tới mà gia đình 

muốn tham dự.   

Nhiều gia đình cũng phải sử dụng cổng thông tin này để xin nộp đơn vào các trường trung học phổ thông và trung 

học cơ sở cho niên học 2015-2016. 

Quý vị có thể đăng nhập vào bất cứ lúc nào và bằng bất cứ máy vi tính nào có gắn đường dây internet! 

 

Tôi ghi danh vào Cổng Thông Tin của Phụ Huynh & Gia Đình và thiết lập tài khoản 

của mình bằng cách nào?   

Quý vị phải có địa chỉ email riêng để ghi danh vào tài khoản của Cổng Thông Tin của Phụ Huynh & Gia Đình. 

Quý vị có thể sử dụng Google, Yahoo, hoặc những dịch vụ tương tự để ghi danh xin tài khoản miễn phí cho địa 

chỉ email. 
 

BẮT ĐẦU  

1. Đi vào signup.philasd.org. 

2. Đánh vào tên, họ, và địa chỉ email. Bấm vào chữ  “Register.” 

3. Đi vào tài khoản email của quý vị và tìm đọc lời nhắn tin xác nhận. Bấm vào trang web kết nối ghi trong 

thơ email của quý vị để điền đơn ghi danh.  

4. Sau khi quý vị xác nhận việc ghi danh, quý vị sẽ thiết lập “Security Settings”  (Bảo Mật). Chọn mật mã 

và trả lời 3 câu hỏi bảo mật.   

5. Đăng nhập vào tài khoản mới với địa chỉ email và mật mã mới. 

Để điền vào đơn ghi danh, quý 

vị cần: 

1. Số Thẻ Học Sinh  

2. Địa chỉ email cá nhân  

3. Sử dụng điện thoại có trong 

hồ sơ của trường con quý 

vị.  
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KẾT NỐI TÀI KHOẢN CỦA QUÝ VỊ VỚI HỒ SƠ CỦA CON QUÝ VỊ  

 

1. Bấm vào chữ  “My Students” ở trên màn hình trang chủ "Home". 

2. Bấm vào 7 số của thẻ học sinh, họ của học sinh, ngày sinh và bấm vào chữ 

“Continue.” 

3. Bây giờ quý vị sẽ cần 5 số “Temporary Student Verification Code.” (Mã Số 

Xác Nhận Tạm Thời) Mã số sẽ được gởi đến cho quý vị bằng số điện thoại có 

trong hồ sơ của quý vị. Quý vị có thể nhận được điện thoại hoặc tin nhắn. Nếu 

quý vị không có số điện thoại trong hồ sơ hoặc không nhận được mã số thì 

hãy đến trường của con mình để hỏi thăm. 

4. Sau khi đã nhận được mã số, quý vị hãy đánh mã số này vào ô “Student 

Verification Code”. Bấm vào chữ “Link to My Student.”  Nó sẽ kết nối tài 

khoản của quý vị với hồ sơ của con quý vị.  

5. Tiếp tục thực hiện từ bước 1 đến 4 để có thêm tài khoản cho những học sinh 

khác.  

 

THIẾT LẬP HỒ SƠ CỦA QUÝ VỊ  
 

1. Bấm vào chữ  “My Profile” trên màn hình trang chủ  “Home”. 

2. Đánh vào một hoặc nhiều số điện thoại của quý vị mà sau này chúng tôi có thể 

dùng gọi quý vị. 

3. Đối với từng số điện thoại, hãy cho biết là quý vị muốn nhận thông báo bằng 

cách nói chuyện hay bằng tin nhắn. 

 

CHỌN CÁC LOẠI THÔNG BÁO 

1. Sau khi quý vị đã kết nối với con quý vị và đã chọn hồ sơ của mình, hàng 

chữ “Parent Notifications” sẽ xuất hiện để quý vị có thể chọn các loại thông 

báo mà mình muốn nhận.  

2. Đối với địa chỉ email và từng số điện thoại của quý vị, đánh dấu vào ô trống 

bên cạnh loại thông báo nào mà quý vị muốn trường gởi cho quý vị (như là 

thông báo, việc điểm danh của con quý vị, tin trường đóng cửa hoặc mở cửa 

trễ)  

3.  Bấm vào chữ  “Save.” 

 

Nếu quý vị cần trợ giúp hoặc muốn biết thêm về Cổng Thông Tin Của Phụ Huynh & Gia Đình, xin đọc 

http://philasd.org/face/stayconnected, gởi email cho ask@philasd.org hoặc liên lạc với:  

 

The School District of Philadelphia 

Office of Family and Community Engagement 

440 North Broad Street, Suite 114 

Philadelphia, PA 19130 

Telephone: 215.400.4000 

http://philasd.org/face/stayconnected
mailto:ask@philasd.org

