Hãy Lập Kết Nối!
Phụ huynh – Quý vị đã kích hoạt trương mục Kết Nối Gia Đình của quý vị chưa? Xin bấm dưới
đây và chọn trường học thích hợp để ghi danh và trở nên một cộng tác viên cho sự thành công của
học sinh. Mật mã truy cập được trường của học sinh cung cấp.
Khi quý vị vào trang (http://www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/naviance.aspx) lần
đầu tiên, quý vị phải ghi danh trương mục của quý vị xử dụng mật mã số truy cập cá nhân của quý
vị. Theo những hướng dẫn trên màn ảnh máy điện toán để tạo trương mục riêng của quý vị. Nếu
quý vị không biết mật mã đăng ký của quý vị, xin hãy liên lạc với văn phòng cố vấn để được giúp
đỡ. Xin chú ý là quý vị và học sinh của quý vị có thể nhận mật mã ghi danh khác nhau, và mỗi
mật mã chỉ có thể dùng một lần thôi. Một khi quý vị đã có trương mục riêng của mình, quý vị có
thể đăng nhập vào trang mạng dùng tên người dùng và mật mã quý vị chọn trong lúc ghi danh.
Để ghi danh:
1. Tại trang Chào Đón Kết Hợp Gia Đình, bấm vào gạch nối "Tôi cần ghi danh" được đặt ở
phía bên phải của màn ảnh.
2. Đánh số mã ghi danh độc nhất được cung cấp cho quý vị và bấm nút "Ghi danh".
3. Đánh vào địa chỉ email hợp lệ.
4. Đánh và xác nhận mật mã.
5. Đọc và đánh dấu là quý vị chấp thuận "Kỳ Hạn Dịch Vụ và Xác Nhận về Quyền Riêng
Tư."
6. Bấm nút "Hoàn Tất Ghi Danh". Quý vị sẽ được hướng dẫn lại Trang Chính.

