TRUY CẬP ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
1. ĐỊNH VỊ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÝ
TRỰC TUYẾN
CỔNG THÔNG
TIN DÀNH CHO
PHỤ HUYNH
cung cấp một
cách thuận tiện
và nhanh chóng
để đăng ký (các)
con bạn đi học
qua Cổng thông
tin dành cho Phụ
huynh.

Liên hệ với
trường của bạn
để biết thêm
thông tin đăng
ký, hoặc nếu bạn
có bất kỳ câu hỏi
hoặc vấn đề nào
trong khi hoàn
tất Đăng ký Trực
tuyến.

Đăng nhập vào Cổng thông tin dành cho phụ
huynh tại https://myportal.dpsk12.org/
sử dụng các trình duyệt Chrome hoặc Firefox
●

Nhấp vào Log In (Đăng nhập)

●

Nhấp vào Sign In (Đăng nhập)

●

Nhập Username (Tên người dùng) và
Password (Mật khẩu) Cổng thông tin
dành cho Phụ huynh của bạn

*Để được trợ giúp về vấn đề đăng nhập
hoặc kỹ thuật, vui lòng truy cập
https://myportal.dpsk12.org/contact-us/

●

Nhấp vào Xem tất cả Ứng dụng

●

Nhấp vào Đăng ký Trực tuyến

●

Kéo xuống; nhấp vào More (Xem thêm)

●

Nhấp vào Online Registration (Đăng ký
Trực tuyến)

2. BẮT ĐẦU ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
Một trang mới sẽ mở ra. Một bảng sẽ liệt kê
(các) học sinh được bao gồm trong hộ gia
đình của bạn.
Nếu học sinh của bạn theo học DPS
và không được liệt kê trong bảng*,
vui lòng dừng quá trình và liên hệ với trường
học của học sinh của bạn. Nhà trường sẽ
thông báo cho bạn khi bạn có thển tiếp tục.
●

Nhấp vào Bắt đầu

*Một học sinh mới sẽ theo học trường lân cận,
nhưng không có tên trong bảng, có thể được
thêm vào đơn đăng ký.

3. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ
●

Lựa chọn ngôn ngữ ưa thích

*Để được trợ giúp điều hướng Đăng ký Trực

tuyến bằng ngôn ngữ của bạn, vui lòng gọi
cho trường học của bạn.
4. CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

●

Trong hộp, nhập tên và họ của bạn

●

Nhấp vào Nộp

Một trang mới sẽ mở ra.
●

Nhấp vào Bắt đầu ở cuối trang

HOÀN THÀNH ĐƠN ĐĂNG KÝ
5. THANH HỘ GIA ĐÌNH
Xác minh thông tin trong từng phần
●

Số Điện thoại Nhà

●

Nhấp vào Tiếp theo để chuyển sang
phần tiếp theo

●

Nơi Cư ngụ chính của Học sinh

Thay đổi địa chỉ cho học sinh
●

Nhấp vào hộp để cho biết không
còn là địa chỉ hiện tại

●

Nhấp vàp Upload proof of address
(Tải lên bằng chứng về địa chỉ);
nộp bằng chứng hợp lệ về địa chỉ
của bạn
(hợp đồng thuê nhà, bằng chứng
về quyền sở hữu nhà, hóa đơn tiện
ích như gas, nước hoặc mạng)

Khi phần Hộ gia đình hoàn tất:
●

Nhấp vào Lưu/ Tiếp tục để chuyển
sang thanh tiếp theo

✔ Khi bạn hoàn thành một phần và lưu,
thanh sẽ chuyển thành Xanh lá cây. Thanh tiếp
theo sẽ chuyển sang Xanh dương.

6. THANH DÀNH CHO PHỤ HUYNH
Xác minh và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết
cho (các) cha mẹ/ (các) người giám hộ được
đánh dấu màu vàng
●

Nhấp vào Chỉnh sửa

●

Xem lại thông tin Demographics (Nhân
khẩu học)
o Lưu ý: Nếu gia đình của bạn đã
chuyển khỏi địa chỉ được liệt kê,
ĐỪNG bỏ chọn hộp trong thanh Phụ
huynh.

●

Nhấp vào Tiếp theo để chuyển sang
phần tiếp theo

●

Xem phần Thông tin Liên Lạc

●

Nhấp vào Lưu/ Tiếp tục

✔

Dấu kiểm xanh lá cây cho biết tất cả
các phần đã hoàn tất

THÊM PHỤ HUYNH/ NGƯỜI GIÁM HỘ
Nếu cần thêm Phụ huynh/ Người
giám hộ hợp pháp khác vào hộ gia
đình, hãy chọn Thêm Phụ huynh Mới
và nhập thông tin như trên.
XÓA PHỤ HUYNH/ NGƯỜI GIÁM HỘ
Không thể xóa phụ huynh/ người
giám hộ khỏi ứng dụng. Nếu phụ
huynh/ người giám hộ không còn
sống tại nơi ở chính của học sinh, hãy
cho biết điều này bằng cách bỏ chọn
hộp. Vui lòng liên hệ với trường để
làm rõ những thay đổi này sau khi
nộp hồ sơ.

Khi phần Phụ huynh hoàn tất:
●

Nhấp vào Lưu/ Tiếp tục để chuyển
sang thanh tiếp theo

7. THANH LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Xác minh và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết
cho (các) Liên hệ khẩn cấp được đánh dấu
bằng màu vàng
●

Nhấp vào Chỉnh sửa

●

Xem lại thông tin Thông tin Nhân khẩu

●

Nhấp vào Tiếp theo để chuyển sang
phần tiếp theo

●

Xem phần Thông tin Liên Lạc

●

Nhấp vào Lưu/ Tiếp tục

Để xóa một liên hệ khẩn cấp
●

✔

hộp kiểm cho biết loại bỏ

Dấu kiểm xanh lá cây cho biết tất cả
các phần đã hoàn tất

Nếu một Liên hệ Khẩn cấp khác cần
được thêm, hãy chọn Thêm Người
liên lạc Khẩn cấp Mới và nhập thông
tin như trên.

Khi phần Liên hệ Khẩn cấp hoàn tất
●

Nhấp vào Lưu/ Tiếp tục để chuyển
sang thanh tiếp theo

8. THANH DÀNH CHO HỌC SINH
Xác minh và nhập thông tin cho mọi học sinh
được đánh dấu màu vàng
●

Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa)

Xác minh thông tin trong từng phần cho mọi
học sinh được liệt kê

Bản dạng giớ không thể thay đổi trong
ứng dụng tại thời điểm này. Học sinh

cần thay đổi Gender Identity (Nhận
dạng giới tính), vui lòng liên hệ với
nhà trường.
●

✔

Nhấp vào Lưu/ Tiếp tục khi tất cả các
phần đã hoàn tất hoặc nếu bạn muốn
thoát và quay lại vào một ngày sau đó
Dấu kiểm xanh lá cây cho biết tất cả
các phần đã hoàn tất

Có thể thêm (những) học sinh mới sẽ
theo học trường lân cận của họ bằng
cách nhấp vào Thêm Học sinh Mới
Vui lòng không thêm một học sinh
Khu vực Lựa chọn hoặc Khu vực Ghi
danh làm Học sinh Mới trong đơn
đăng ký. Liên hệ với nhà trường
nếu bạn không chắc chắn.

Khi phần Học sinh hoàn tất:
●

Nhấp vào Save/Continue (Lưu/ Tiếp
tục) để chuyển sang thanh tiếp theo

9. THANH ĐÃ HOÀN THÀNH
●

Nhấp vào Tóm tắt Đăng ký Trực tuyến
PDF sẽ mở trong một cửa sổ mới

●

Xem lại thông tin của bạn

●

Lưu, in hoặc gửi qua email một bản
Tóm tắt Đăng ký Trực tuyến PDF để
làm hồ sơ của bạn

●

Đóng cửa sổ; quay lại thanh Đã hoàn
tất

*Thông tin bị thiếu hoặc không chính xác có
thể được sửa chữa bằng cách nhấp vào
thanh phần, ở đầu màn hình, sau đó chọn
Edit (Chỉnh sửa).

Khi tất cả các phần hoàn tất
●

Nhấp vào Nộp

●

Nhấp vào Xác Nhận

Đăng ký trực tuyến hiện đã hoàn tất Bạn sẽ
nhận được một email thông báo rằng Đăng ký
Trực tuyến đã được hoàn tất.

