Kính Gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ,
Khu Học Chánh Klein có một application (mục) gọi là Parent Connection. Application (mục) này thông
tin cho phụ huynh biết những tin tức về con em của mình trong đó có sổ điểm của giáo viên. Quý vị có
thể theo dõi được điểm, bài tập, và số ngày vắng hoặc đi học trễ của con em mình. Ngoài ra, quý vị
cũng có thể thiết lập sẵn mức điểm hoặc/và số lần vắng học của con em để được cảnh báo qua thư điện
tử khi cần. Quý vị có thể bắt đầu sử dụng mục này kể từ ngày 1 tháng 9, 2015 sau 9:00 a.m.
Khu học chánh Klein luôn đưa việc bảo mật tài liệu / thông tin của con em quý vị lên ưu tiên hàng đầu.
Khi quý vị đã tạo xong một tài khoản cho phụ huynh, quý vị sẽ cần có ba tài liệu cá nhân của con em
quý vị để truy cập vào hồ sơ học sinh. Các tài liệu này gồm có:
•
•
•

Số báo danh học sinh Klein – xem lịch học hoặc học bạ cũ của học sinh.
Ngày Tháng Năm sinh của học sinh.
Số An Sinh Xã Hội của học sinh hoặc số do tiểu bang cấp khi quý vị không có số an sinh xã hội
lúc đăng ký học cho con em – gặp nhân viên của văn phòng ghi danh của nhà trường để biết số
tiểu bang.

Quý vị vào trang mạng của nhà trường và bấm vào mục Parent Connection để bắt đầu. Mở các tài liệu
và đọc hướng dẫn trước khi tạo tài khoản. Nếu quý vị có thắc mắc trong lúc lập tài khoản hoặc sử dụng
mục này, xin vui lòng gọi cho Sharon Merkt ở số 832-249-4501 hoặc gởi thư điện tử cho
parentconnect@kleinisd.net. Các tài liệu cá nhân trên sẽ được bảo mật và sẽ không cung cấp qua điện
thoại hoặc qua email.
Đối với phụ huynh nào đã có tài khoản sẵn từ năm ngoái thì quý vị sẽ không cần phải làm lại hoặc thêm
tên con em của quý vị trừ khi:
•
•

Con em quý vị đã được chuyển qua trường khác – Quý vị sẽ cần phải cộng thêm tên em đó vào
lại tài khoản của quý vị.
Quý vị có thêm người con khác vào học ở trường lần đầu tiên – Quý vị sẽ cần phải cộng thêm tên
em đó vào tài khoản của quý vị.

Mục Parent Connection này là một công cụ hữu ích nhằm khuyến khích sự hợp tác liên lạc giữa giáo
viên và phụ huynh để giúp con em quý vị học hỏi và phát triển thêm cũng như giúp các em nhận ra tiềm
năng bản thân.

