TRUY CẬP ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
1. ĐĂNG NHẬP
🖱
ĐĂNG KÝ
TRỰC TUYẾN
HỌC SINH MỚI
cung cấp cách
thức thuận tiện
và nhanh chóng
để đăng ký
trường cho
(các) con quý vị.

Đường liên kết được cung cấp trong
email do nhà trường hoặc Văn phòng
Dịch vụ Ghi danh gởi
kiểm tra thư mục thư rác hoặc thư rác
của quý vị nếu quý vị không nhận được
email

*Học sinh của thủ tục Chọn Trường/Khu vực,
vui lòng truy cập Dịch vụ Chọn Trường và Ghi
danh tại https://schoolchoice.dpsk12.org/
🖱

Mở đường liên kết, sử dụng trình duyệt
Chrome hoặc Firefox

Vui lòng chuẩn bị sẵn những tài liệu này để tải
lên
🖱

Bằng chứng địa chỉ hợp lệ

🖱

Xác minh thông tin khai sinh của (các)
học sinh

🖱

Hồ sơ chủng ngừa

2. LỰA CHỌN NGÔN NGỮ
🖱

Lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên sử dụng của
quý vị

*Để được hỗ trợ điều hướng Đăng ký Trực
tuyến bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gọi
trường quý vị.
3. CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ
Liên lạc với
trường quý vị để
biết thêm thông
tin đăng ký,
hoặc nếu quý vị
có bất kỳ thắc
mắc hoặc vấn
đề gì khi điền
thông tin Đăng
ký Trực tuyến.

Đánh máy “chữ ký điện tử” của quý vị
🖱

Bấm nút Submit (Nộp)

Một cửa sổ mới sẽ mở ra
🖱

Bấm vào Begin (Bắt đầu)

*Phiên làm việc của quý vị sẽ hết thời gian sau
60 phút không hoạt động. Hãy nhớ Lưu nếu
quý vị cần thoát và quay lại sau. Sử dụng liên
kết được cung cấp trong email của quý vị để
quay lại đơn đã lưu.

HOÀN TẤT NỘP ĐƠN
4. TAB HỘ GIA ĐÌNH
Nhập thông tin ở từng mục
🖱

Home phone (Số điện thoại nhà)

🖱

Bấm Next (Tiếp theo) để chuyển sang
mục tiếp theo

🖱

Student’s Primary Residence (Nơi Cư
ngụ chính của Học sinh)

Nếu địa chỉ không hiển thị trong các kết quả
thả xuống, hãy nhập địa chỉ bằng cách đánh
máy vào mỗi ô thích hợp.
🖱

Bấm Upload proof of address (Tải
bằng chứng về địa chỉ); nộp bằng
chứng hợp lệ về địa chỉ của quý vị
(giấy thuê, bằng chứng sở hữu nhà,
hóa đơn tiện ích ví dụ như gas, nước
hoặc cáp)

Khi mục Gia đình hoàn tất
🖱

Bấm vào Save/Continue (Lưu/Tiếp tục)
để chuyển sang tab tiếp theo

Khi quý vị hoàn thành tất cả các mục trong
một tab và lưu, tab đó sẽ chuyển từ màu
Xanh dương sang Xanh lục.

5. TAB PHỤ HUYNH
*Phụ huynh/người giám hộ sống cùng học
sinh phải được thêm vào.
Nhập thông tin ở từng mục
🖱

Demographics (Thông tin Nhân khẩu)

🖱

Bấm Next (Tiếp theo) để chuyển sang
mục tiếp theo

🖱

Contact Information (Thông tin Liên
lạc)

🖱

Bấm Save/Continue (Lưu/Tiếp tục)

✔

Dấu kiểm màu xanh lục cho biết tất cả
các phần đã hoàn tất

Khi đã thêm tất cả Phụ huynh/Người giám hộ
🖱

Bấm vào Save/Continue (Lưu/Tiếp tục)
để chuyển sang tab tiếp theo

HỘ GIA ĐÌNH PHỤ
Khi một phụ huynh/người giám hộ không
sống tại nơi cư ngụ chính của học sinh, hãy
bỏ đánh dấu chọn ô cho biết lựa chọn đó.
Nếu (các) học sinh sống bán thời gian
với người giám hộ này
🖱

Nhập địa chỉ và số điện thoại

Nếu địa chỉ không hiển thị trong các kết quả
thả xuống, hãy nhập địa chỉ bằng cách đánh
máy vào mỗi ô thích hợp.
Nếu quý vị không muốn cung cấp địa chỉ
cho người giám hộ này
🖱

Đánh dấu ô I will not provide an
address for this parent (Tôi sẽ không
cung cấp địa chỉ cho phụ huynh này)

Khi đã hoàn tất
🖱

Bấm Next (Tiếp theo) để chuyển sang
mục tiếp theo

🖱

Nhập Contact Information (Thông tin
Liên lạc)

🖱

Bấm Save/Continue (Lưu/Tiếp tục)
khi hoàn tất

6. TAB NGƯỜI LIÊN LẠC KHẨN CẤP
Vui lòng cân nhắc thêm vào một Người Liên
lạc Khẩn cấp
🖱

Bấm vào Add New Emergency
Contact (Thêm Người liên lạc Khẩn
cấp Mới)

Nhập thông tin ở từng mục
🖱

Demographics (Thông tin Nhân
khẩu)

🖱

Bấm Next (Tiếp theo) để chuyển sang
mục tiếp theo

🖱

Contact information (Thông tin Liên
lạc)

🖱

Bấm Save/Continue (Lưu/Tiếp tục)

✔

Dấu kiểm màu xanh lục cho biết tất cả
các mục đã hoàn tất

Khi đã thêm tất cả Người Liên lạc Khẩn cấp
🖱

Bấm vào Save/Continue (Lưu/Tiếp
tục) để chuyển sang tab tiếp theo

7. TAB HỌC SINH
🖱

Bấm vào Add New Student (Thêm Học
sinh Mới)

Nhập thông tin ở mỗi mục cho mỗi học sinh sẽ
được đăng ký.
🖱

Xác minh Tuổi của Học sinh -tài liệu
chứng sinh, ví dụ như giấy khai sinh, hồ
sơ bệnh viện, hồ sơ rửa tội, hộ chiếu

🖱

Chủng ngừa - tải lên hồ sơ

⭐

Giám hộ Chung - Đánh dấu vào ô Hộ gia
đình phụ trong phần Mối quan hệ - Phụ
huynh/Người giám hộ nếu học sinh sống
với cả hai người giám hộ trong hai hộ gia
đình riêng biệt.

✔

Dấu kiểm màu xanh lục cho biết tất cả
các mục đã hoàn tất

Khi mục Học sinh hoàn tất
🖱

Bấm vào Save/Continue (Lưu/Tiếp tục)
để chuyển sang tab tiếp theo

Nếu quý vị muốn thoát và quay lại vào một
ngày sau đó để hoàn thành phần dành cho học
sinh, hãy nhớ bấm vào Save/Continue
(Lưu/Tiếp tục). Tất cả các thông tin đã nhập
đến thời điểm đó đều sẽ được lưu lại.
8. TAB ĐÃ HOÀN TẤT
🖱

Bấm vào Online Registration
Summary PDF (Tóm tắt Đăng ký Trực
tuyến PDF) sẽ mở ra một cửa sổ mới.

🖱

Xem lại thông tin của quý vị.

🖱

Lưu, in hoặc gửi email một bản sao của
bản Online Registration Summary
PDF (Tóm tắt Đăng ký Trực tuyến PDF)
để lưu hồ sơ cho quý vị.

🖱

Đóng cửa sổ, trở về tab Đã hoàn tất

* Thông tin còn thiếu hoặc không chính xác có
thể được sửa chữa bằng cách bấm vào mục
này, ở đầu màn hình, và sau đó chọn Edit
(Chỉnh sửa).
Khi tất cả các mục đều hoàn tất
🖱

Bấm nút Submit (Nộp)

🖱

Bấm Confirm (Xác nhận)

Giờ đây việc Đăng ký Trực tuyến đã hoàn
tất
Quý vị sẽ nhận được thông báo email là Đăng
ký Trực tuyến đã hoàn tất

