Số Mục Phụ Huynh SIS
Hướng Dẫn của Người Xử Dụng
Số Mục Phụ Huynh SIS là một giải pháp an toàn trong việc truy cập thông tin về kiểm danh, hiệu năng trong lớp, dữ liệu
dân số và tài liệu môn học của con em. Được soạn riêng rẽ cho các học sinh tiểu học, trung cấp và trung học, Số Mục
Phụ Huynh SIS của quý vị cũng nối mạng đến thông tin từ FCPS 24-7. Phụ Huynh SIS cung cấp một đường dẫn liên lạc
đến và từ trường con em. Thông tin sau đây có sẵn từ Số Mục Phụ huynh SIS của quý vị:
Phần Mục:

Chi Tiết:

Lịch năm học – một danh sách
những ngày học then chốt

Tiểu Học: Lịch năm học cho thấy những ngày học quan trọng, như là các ngày
lễ nghỉ, kỳ nghỉ và học sinh không-đi học.
Trung Cấp/Trung Học: Lịch năm học cho thấy những ngày học quan trọng,
như là các ngày lễ nghỉ, kỳ nghỉ và học sinh không-đi học. Giáo viên cũng có
thể ghi nhập bài tập chỉ định trên lịch cho các phụ huynh xem. Hãy kiểm với
giáo viên con em để xem nếu giáo viên dùng đặc trưng nầy.

Kiểm Danh – chi tiết Kiểm Danh Hằng
Ngày hay Tiết

Tiểu Học: Thông tin kiểm danh hằng ngày tìm được trên trang nầy. Thông
tin thêm về những vắng mặt và đi trễ có thể tìm được bằng cách nhắp nơi
ngày, xin lưu ý trong một số trường hợp có một trì hoãn lúc thông tin được
ghi nhập bởi trường.
Trung Cấp/Trung Học: Kiểm danh tiết tìm được trên trang nầy. Thông tin
thêm về những vắng mặt và đi trễ có thể tìm được bằng cách nhắp nơi
ngày, xin lưu ý trong một số trường hợp có một trì hoãn lúc thông tin được
ghi nhập bởi trường.
Ghi Chú: Xin tiếp xúc với trường với bất cứ những điều gì thắc mắc liên quan đến
các vắng mặt cụ thể.

Thời Biểu Lớp – lớp cùng cấp hay
danh sách các lớp bằng quý

Tiểu Học: Thời biểu lớp cho thấy giáo viên dạy lớp cùng nối mạng để điện-thơ cho
giáo viên. Một số trường sẽ tìm thấy thêm những giáo viên khác của các học sinh.
Trung Học/Cấp: Thời biểu lớp tam cá nguyệt hiện hành của học sinh được
hiển thị, kể cả những nối mạng để điện-thơ cho các giáo viên.

Sử Môn Học – tín chỉ các lớp lấy bởi
học sinh.

Tiểu Học: Sử môn học hiện không có sẵn cho các học sinh tiểu học.
Trung Học/Cấp: Sử Môn Học liệt kê tất cả môn học được cấp tín chỉ trung
học cũng như là bất cứ tín chỉ kiểm tra nào đạt được với môn học.
Ghi Chú: Sử môn học không phải là học bạ chánh thức.

Yêu Cầu Môn Học – Yêu cầu bậc
Trung Cấp và Trung Học cho năm
học tới

Kỷ Luật – thông tin rất hạn chế như
ngày, vi phạm và cách định đoạt.
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Tiểu Học: Yêu Cầu Môn Học không có sẵn cho các học sinh tiểu học.
Trung Học/Cấp: Yêu Cầu Môn Học liệt kê những môn học yêu cầu bởi học
sinh cho năm học tới, điều nầy không bảo đảm bất cứ xếp lớp nào và chỉ có
sẵn sau khi năm học mới được lập ra.
Kỷ luật cung cấp thông tin hạn chế về bất kỳ những sự việc kỷ luật xảy ra
liên can đến học sinh. Tất cả các thông tin chi tiết, mô tả, nạn nhân đều giữ
kín và thông tin khác không nhìn thấy được. Các phụ huynh xem thấy
ngày, loại sự việc xảy ra và cách định đoạt. (Ví dụ: Sử dụng không phù
hợp điện thoại di động – phụ huynh được báo cho biết)

Xin tiếp xúc với trường con em trong giờ học thường để được giúp đở.
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Tập Số Điểm – Trường Trung Cấp và
Trung Học hiển thị tập điểm của các
giáo viên

Tiểu Học: Tập Số Điểm không có sẵn cho các học sinh tiểu học.
Trung Học/Cấp: Tập Số Điểm hiển thị những bài tập chỉ định và số
điểm đạt được đã được tạo ra trong tập sổ điểm của giáo viên. Thông
tin thêm về những bài tập chỉ định cụ thể cũng có thể được truyền đạt.

Sức Khỏe – Thông tin cảnh báo khẩn Sức khỏe không hiển thị những tình trạng kín. Sức khỏe có nghĩa là
cấp
những cảnh báo và hành động y khoa khẩn cấp như đã ghi nhập bởi Y
Tá Sức Khỏe. (Ví dụ: dị ứng đậu phộng – mang bút epi). Nhắp trên
nối mạng các chủng ngừa sẽ hiển thị những chủng ngừa của học sinh.
Phiếu Điểm – điểm hạng (điểm) quý
và toàn niên cho học sinh.

Phiếu Điểm cung cấp những điểm của học sinh đối với từng học kỳ
chấm điểm của năm học hiện tại. Các trường tiểu học xem thấy
những điểm dựa vào các tiêu chuẩn và các học sinh trung cấp và
trung học nhìn thấy những điểm hạng mẫu tự.

Thông Tin về Trường – cách dễ dàng Thông Tin về Trường hiển thị địa chỉ và số điện thoại của trường và
để tìm kiếm thông tin về ban giám
liệt kê tất cả các thành viên ban điều hành và địa chỉ điện thơ.
hiệu, ban giảng huấn và nhân viên.
Thông Tin về Học Sinh – hiển thị
nhiều loại các dữ liệu nhân số khác
nhau về học sinh.

Thông Tin về Học Sinh cung cấp dữ liệu nhân số trong tệp tin ở hệ
thống thông tin học sinh. Dữ liệu có thể được cập nhật trực tuyến
qua weCare @ School (FCPS 24-7) hay bằng cách tiếp xúc với
trường. Tất cả dữ liệu cần phải được duyệt xét lại cho chính xác, như
Liên Lạc Khẩn Cấp và thông tin về Bác Sĩ Gia Đình.

Nối Mạng FCPS – những nối mạng
liên đới đến các địa chỉ mạng.

Nối Mạng FCPS cung cấp những nối mạng đến các nguồn trợ khác của
FCPS, như trang chủ FCPS, FCPS 24-7, các địa điểm trường, v..v.

My Account – Mã Số của quý vị có
thể được thay đổi ở đây.

Thẻ giao tiếp My Account (Số Mục của Tôi) hiển thị thông tin số mục
của quý vị, kể cả tên sử dụng của quý vị. Tại đây, quý vị có thể cập
nhập địa chỉ điện thơ chánh.
Ghi Chú: Địa chỉ và số điện thoại nhà không thể cập nhật ở đây. Địa
chỉ điện thơ chánh là lãnh vực duy nhất có thể được cập nhật. Nếu
quý vị thay đổi địa chỉ nhà, xin tiếp xúc với trường.

Câu Hỏi:

Trả Lời:

Tại sao FCPS thực hiện Phụ Huynh
SIS?

FCPS tận dụng những khả năng của Hệ Thống Thông Tin Học Sinh
(Student Information System (SIS)) mới. Điều nầy cho phép các phụ
huynh nhìn thấy dữ liệu mới nhất như hiện có trong hệ thống hồ sơ của
chúng tôi.

Thông tin của tôi có an toàn không?

FCPS sử dụng những kỹ thuật mới nhất để đảm bảo an toàn thông tin và bảo
vệ tất cả các thông tin dưới phạm vi sự kiểm soát của mình. Quý vị sẽ được
nhắc nhở để lựa chọn một mã số an toàn. Hãy ghi nhớ giữ thông tin về số
mục và đăng nhập an toàn. Quý vị có thể thay đổi mã số bất cứ lúc nào.
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Đây có phải là điều tương tự như
Số Mục Phụ Huynh FCPS 24-7
không?

Số mục phụ huynh FCPS 24-7 cho phép quý vị xem thấy những bài
tập chỉ định và thông tin khác liên đới các môn học cụ thể. Quý vị có
thể nhắp nơi vào nối mạng FCPS 24-7, ghi nhập nhãn quyền của quý
vị và xem thấy tất cả các thông tin về môn học của con em.

Nếu tôi có nhiều hơn một con em, tôi Quý vị chỉ cần tạo lập một số mục. Số mục nầy sẽ bao gồm tất cả
có cần phải thiết lập hơn một số mục các con em.
không?
Làm thế nào tôi thiết lập số mục của
tôi?

Quý vị sẽ nhận được một bưu phẩm từ Hệ Trường Công Quận
Fairfax với các hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để tạo lập số mục
của quý vị. Quý vị sẽ được chỉ định một mã số ghi danh duy nhất mà
quý vị phải dùng để ghi danh.

Tôi có hơn một đứa trẻ nhưng tôi
không xem thấy thông tin cho tất cả
các em. Tôi cần phải làm những gì?

Xin tiếp xúc với trường trong giờ học thường.

Tại sao tôi không thể xem thấy thông Xin tiếp xúc với trường trong giờ học thường, mỗi giáo viên chịu trách
tin trong tập số điểm?
nhiệm cho sự ghi nhập của các mục trong tập số điểm.
Ghi Chú: Tập số điểm không có sẵn cho các học sinh tiểu học.

Một số thông tin về con em không
chính xác. Tôi cần phải làm những
gì?

Xin tiếp xúc với trường con em về bất cứ thông tin nào không chính
xác.

Địa chỉ mạng để truy cập Số Mục Phụ https://sisparent.fcps.edu
Huynh SIS của tôi là gì?
Tôi làm mất bưu phẩm. Tôi cần phải
làm những gì?

Xin tiếp xúc với trường con em trong giờ học thường.

Tôi quên mã số. Làm thế nào tôi lấy
lại được?

Có một nối mạng trên trang đăng nhập Số Mục Phụ Huynh SIS mà
cho phép các người sử dụng thay đổi mã số. Quý vị phải có một số
mục điện thơ trong hệ thống SIS để sử dụng đặc trưng nầy.
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