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Liên Lạc Giữa Nhà và Trường

Thông báo:
Chia sẻ thông
tin, nhắc nhở, và
tin tức về trường
học và lớp học.

Lịch:
Thông báo ngày
hạn cuối nạp
bài, sự kiện sắp
tới, chuyến du
hành, các buổi
tập họp, và lịch
trình thi.

Bài Tập:
Cung cấp một
cái nhìn về
các bài tập,
bài làm trong
lớp, các bài
làm thiếu, và
các ý kiến.

Lối Truy Nhập
Nhanh Chóng:
Kiểm tra sách
thư viện quá hạn,
thêm tiền vào tài
khoản ăn trưa,
và cập nhật thẻ
khẩn cấp.

Hồ Sơ Giáo
Khoa: Xem các
điểm học hiện tại
và quá khứ, hồ
sơ đi học, học bạ,
và thời khóa biểu
của học sinh.

Nguồn Thông
Tin:
Truy cập tài liệu
giảng dạy, tài
nguyên, hỗ trợ và
dịch vụ.

Lối Truy Nhập
Nhanh Chóng
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Ứng Dụng Thiết
Bị Di Động
myMCPS

Ứng Dụng Máy
Điện Toán Để
Bàn

Để thêm chi tiết và hỗ trợ, xin xem:
www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom
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Tạo Chương Mục
Thực hiện theo các bước dưới đây hay xem chương trình chiếu này:
bit.ly/portalaccount
1.
Hướng dẫn đến portal.mcpsmd.org và bấm vào Create Account-Tạo
Chương Mục
2.
Bấm vào gạch nối để đọc quy luật IGT-RA
3.
Bấm Tôi Đồng Ý
4.
Đánh vào tên và họ của quý vị
5.
Đánh vào địa chỉ email cá nhân của quý vị. Nếu quý vị không có địa chỉ
email, truy cập vào hướng dẫn này để giúp quý vị tạo một email. Nhân
Viên MCPS: Dùng địa chỉ email cá nhân của quý vị thay vì địa chỉ MCPS.
6.
Tạo một mật mã gồm 7 chữ.
7.
Quý vị phải chắc có Access ID- Tên Truy Cập và Access Password- Mật
Mã Truy Cập của con quý vị từ thư gửi đến địa chỉ chính của con quý vị.
8.
Cho vào tên, Access ID và Access Password cho mỗi học sinh quý vị
muốn kết nối với chương mục của quý vị.

Không có địa chỉ e-mail?
Không thành vấn đề.
Có nhiều nơi cung cấp email miễn phí dành cho quý vị. Quý vị có thể tạo một
chương mục với Google, Yahoo, hay nhiều hơn.
Sau khi điền vào một số thông tin tiểu sử cơ bản, tạo địa chỉ email cụ thể cho
quý vị, và tạo một mật mã an toàn, quý vị sẽ có thể truy cập vào email từ bất
cứ thiết bị nào được kích hoạt với web.
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