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Bước 1: Xin nhấp vào đường kết nối được cung cấp bởi FCPS.
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Bước 2: Xin điền địa chỉ điện thư và tạo mật mã (password).
Mật mã phải dài 8 mẫu tự: Một mẫu tự viết hoa, một ký tự số, và một ký tự không phải chữ và số (chẳng hạn #,@,!,$,%).
Bước 3: Xác nhận địa chỉ điện thư. FCPS sẽ gửi một điện thư đến địa chỉ điện thư mà quý vị cung cấp, để yêu cầu xác nhận.
Xin tìm trong hộp thư của quý vị và mở thư yêu cầu xác nhận này. Xin nhấp vào từ “Confirmation” (Xác Nhận).
Bước 4: Xin nhấp vào từ “Enter” của trang kế để bắt đầu quy trình ghi tên.
Bước 5: Xin điền số ID trường của học sinh, tên và họ của PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ HỢP PHÁP và tên trường học sinh hiện
đang theo học. Xin nhấp “Continue” (Tiếp Tục).
Bước 6: Điền thông tin chi tiết của học sinh:
• Tên
• Họ:
• Địa Chỉ
• Số Điện Thoại
• Giới Tính
• DOB (Ngày sinh)
• Chủng Tộc
• Sắc Dân
• Nếu học sinh là một vận động viên, xin nhấp vào ô tròn
• Xin chọn môn thể thao mà con em quý vị tham gia.
Bước 7: Xin nhấp vào phần phản hồi về bảo hiểm y tế: “Có – Không – Từ chối Cung Cấp”.
Bước 8: Xin điền thông tin bảo hiểm (nếu có) và chọn “Continue” (Tiếp tục)
• Tên người đứng chính bảo hiểm
• Tên nhà cung cấp bảo hiểm
• Số thành viên bảo hiểm (Insurance#)/Hợp đồng bảo hiểm (Policy#):
• Nhóm bảo hiểm (insurance Group#)
• (DOB) Ngày tháng năm sinh của người đứng chính bảo hiểm
Bước 9: Xin điền số xã hội của PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ HỢP PHÁP nếu thông tin bảo hiểm không được cung cấp. Xin nhấp
vào ô bên dưới để từ chối cung cấp thông tin số xã hội và nhấp “Continue” (Tiếp Tục).
Bước 10: Xin nhấp vào ô hỏi về số liều lượng (doses) vắc xin COVID-19 mà học sinh đã được tiêm ngừa. Xin nhấp vào mũi
tên ở phần ô để chọn số lượng liều vắc xin đã nhận và điền (các) ngày khi (những) liều được tiêm. Xin nhấp “Continue” (Tiếp
Tục).
(Xin lưu ý: Thông tin tiêm ngừa được điền ở đây sẽ không cập nhật trong Hệ Thống thông Tin Học Sinh của FCPS. Quý phụ
huynh/giám hộ hợp pháp sẽ cần chia sẻ thông tin tiêm ngừa của học sinh trực tiếp đến nhà trường nơi con em hiện đang theo
học. Xin liên lạc với nhà trường của con em để cập nhật thông tin này.)
Bước 11: Xin nhấp vào ô kế tiếp cho phần ghi nhận sau đây: “Tôi, ký tên dưới đây, đã được thông báo về mục đích xét nghiệm
COVID-19, các quy trình, các quyền lợi và rủi ro có thể có, và tôi đã nhận được bản sao của biễu mẫu Đồng Thuận đã được
Thông Báo này. Tôi đã được tạo cơ hội để nêu các thắc mắc trước khi tôi ký tên, và tôi đã được báo rằng tôi có đặt thêm các
câu hỏi bất cứ lúc nào. Tôi tự nguyện đồng ý về xét nghiệm COVID-19 này.
Bước 12: Xin nhấp vào ô kế tiếp cho phần ghi nhận sau đây: “Tôi đồng ý về việc tiết lộ thông tin sức khỏe được bảo vệ của tôi
như đã được nêu trong phần cho phép ở trên”.
Bước 13: Xin nhấp “ Click Here to Sign” (Nhấp vào đây để ký tên).
Bước 14: Xin điền bằng chữ hoa tên của PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ HỢP PHÁP vào ô nhỏ hơn và sử dụng ngón tay của quý vị,
ký tên vào ô lớn hơn và chọn “ Save” (Lưu Lại).
Bước 15: Xin nhấp “ Add Child” (Thêm vào Trẻ) nếu quý vị ghi tên thêm cho một con trẻ khác.
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