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Cổng Phụ Huynh (Parent Portal) của GCPS: nguồn thông tin nên 
có dành cho phụ huynh tại Gwinnett 

Trong thời đại thông tin ngày nay, nhiều thông tin đa dạng có thể xuất hiện ở đầu ngón 
tay của quí vị. Và nếu quí vị là phụ huynh của học sinh Các Trường Công Lập Quận 
Gwinnett (GCPS), Cổng Phụ Huynh của GCPS sẽ phục vụ như là một nguồn thông tin 
đầy giá trị về con của quí vị và sự nghiệp học tập của em. Cổng go2 sẽ là sự nối kết an 
toàn vào thông tin GCPS về con của quí vị. Thử tưởng tượng khả năng tiếp cận thông tin 
chủ yếu của nhà trường một cách an toàn và an ninh, bất cứ lúc nào tại bất cứ nơi 

đâu…tất cả những gì quí vị cần là một máy vi tính có kết nối Internet và tên đăng nhập và mật khẩu. 
 
 
 
 
 
Thông tin nào về con em mà quí vị có 
thể tiếp cận thông qua Cổng go2 ? 
• Sự Hiện Diện 
• Điểm Số 
• Các Môn Học 
• Điểm Các Kỳ Thi 
• Thời Khóa Biểu 
• Vấn Đề Kỷ Luật 

 
Tìm đọc các chi tiết bổ sung và thông 
tin đăng ký tại trường. 
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nguồn thông tin trực tuyến   
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_________________________________ 
nguồn thông tin trực tuyến dành 
cho phụ huynh 
Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cổng Phụ 

Huynh của GCPS 
Cổng Phụ Huynh là gì? 
Cổng Phụ Huynh của Các Trường Công Lập Quận Gwinnett cung cấp cho 
phụ huynh và người giám hộ sự tiếp cận thông tin về điểm số và sự hiện diện 
của con em một cách trực tuyến, đúng giờ, và an ninh. Cổng cũng bao gồm 
các chi tiết về hồ sơ kỷ luật và điểm thi các kỳ thi của em. Một cách ngắn gọn, 
Cổng Phụ Huynh là một công cụ thông tin liên lạc dễ sử dụng sẽ tạo điều kiện 
cho quí vị phát huy vai trò thậm chí tích cực hơn của mình trong sự nghiệp 
giáo dục con em.  

Tôi đăng ký như thế nào? 
Hoàn tất đơn đăng ký có tại trường con em quí vị theo học. Quí vị phải tận tay 
nộp đơn này để nhà trường xác nhận nhân dạng. 
• Nếu quí vị có địa chỉ thư điện tử: Địa chỉ thư điện tử của quí vị sẽ 

được dùng như là tên đăng nhập của quí vị. Một vài ngày sau khi nộp đơn , 
quí vị sẽ nhận được thư điện tử với URL cho Cổng Phụ Huynh và một số 
gồm nhiều chữ số hay dấu hiệu đặc thù dành cho con em. Quí vị sẽ tạo ra 
mật khẩu khi quí vị hoàn tất việc đăng ký trực tuyến. 

• Nếu quí vị không có địa chỉ thư điện tử: GCPS sẽ tạo tên đăng nhập 
ngẫu nhiên gồm 13 chữ số cho quí vị. Quí vị sẽ được yêu cầu chọn tên 
đăng nhập tại trường, cùng với URL cho Cổng Phụ Huynh và một số gồm 
nhiều chữ số hay dấu hiệu đặc thù dành cho con em.  

Để hoàn tất quá trình đăng ký, vào Cổng Phụ Huynh của GCPS tại 
go2.gwinnett.k12.ga.us. Trong các khoảng trống dành sẵn, điền địa chỉ thư 
điện tử hay tên đăng nhập do GCPS chỉ định, chọn ngày sanh của học sinh, và 
sao lại và dán vào hay điền dấu hiệu của con quí vị vào. Một khi quí vị trả lời 
các câu hỏi xác định tính hợp lệ vai trò của quí vị như là phụ huynh/người 
giám hộ và hoàn tất bản thỏa thuận dành cho người sử dụng, quí vị sẽ được 
nhận sự kết nối vào thông tin của con quí vị thông qua cổng. (Ghi chú: Quí vị 
phải đăng ký cho mỗi đứa con trong gia đình của quí vị sử dụng dấu hiệu cụ 
thể dành cho em đó.) 

Bắt buộc cần có gì (phần mềm/máy tính) để kết nối vào Cổng Phụ 
Huynh? 
• Máy tính có kết nối Internet 
• Trình duyệt trang web được cập nhật (danh sách các trình duyệt hổ trợ có 

trong mục Cổng Phụ Huynh của trang web GCPS, đề nghị có Internet 
Explorer phiên bản 6 hay cao hơn) 

• Tên đăng nhập – địa chỉ thư điện tử của quí vị hay tên đăng nhập do GCPS 
phát hành 

• Mật khẩu quí vị tạo ra trong quá trình đăng ký 
• Một dấu hiệu (số gồm nhiều chữ số) đặc thù dành cho con của quí vị. Nếu 

quí vị có nhiều con, quí vị phải đăng ký sử dụng dấu hiệu khác nhau cho 
mỗi em.  

Tôi có thể nhìn thấy gì trên Cổng Phụ Huynh? 
Phụ huynh và người giám hộ có thể tiếp cận các thông tin sau đây từ trang chủ 
của Cổng Phụ Huynh: Sự Hiện Diện, Điểm Số, Các Lớp Học, Điểm Các Kỳ 
Thi, Thời Khóa Biểu và Kỷ Luật. 

Người khác có thể thấy các hồ sơ của con tôi? 
Không. Tên đăng nhập và mật khẩu cho phép chỉ người sử dụng được ủy 
quyền tiếp cận hồ sơ của học sinh. Chúng tôi yêu cầu quí vị giữ sự bảo mật 
của tên đăng nhập và mật khẩu của quí vị.  

Tất cả các điểm số được đăng tải cho tất cả các cấp lớp và cho tất 
cả các lớp học? 
Các điểm số hiện hành của học sinh cấp lớp 2–12 sẽ được đăng mỗi ngày khi 
các giáo viên của con em cập nhật điểm số. Điểm các môn học đặc biệt (hội 
họa, âm nhạc, PE, vv) và một vài chương trình đặc biệt, bao gồm Chương 
Trình Trực Tuyến (Online Campus) có thể không được đăng nhập cho đến 

cuối kỳ chấm điểm. Danh sách các môn đã học cũng được đăng cho học sinh 
cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Địa chỉ URL nào tôi dùng để nối kết vào Cổng Phụ Huynh? 
go2.gwinnett.k12.ga.us 

Tôi nên làm gì nếu tôi quên tên đăng nhập hay mật khẩu của tôi? 
• Nếu quí vị có địa chỉ thư điện tử: Trên trang đăng nhập, nhấp vào 

đường dẫn tiêu đề “Quên tên đăng nhập hay mật khẩu?”. Một trang khác 
sẽ hiển thị. Điền vào địa chỉ thư điện tử . Nếu địa chỉ thư điện tử có trong 
hồ sơ số học sinh của con quí vị, thông tin về tài khoản của quí vị sẽ được 
gửi bằng thư điện tử đến quí vị. Nếu quí vị không thể điều chỉnh mật khẩu 
sau khi hoàn tất các bước này, liên hệ văn phòng nhà trường. 

• Nếu quí vị không có địa chỉ thư điện tử: Liên hệ văn phòng nhà 
trường. 

Làm thế nào để tôi nhận được sự trợ giúp để điều hướng cổng 
phụ huynh?  
Phụ huynh được khuyến khích xem băng video hướng dẫn có trên trang web 
của hệ thống nhà trường. Một trong những cách hữu hiệu nhất để biết về 
đường đi nước bước của trang web là đi vào trang web và thăm dò trang web 
theo khả năng của quí vị. 

Tôi đã không nhận được dấu hiệu/thông tin về việc khởi động. 
Tôi cần làm gì? 
Hoàn tất đơn đăng ký, đơn có trên trang web hoặc tại trường. Tận tay gửi đơn lại 
tại văn phòng nhà trường. 

Khi nào tôi có thể kết nối vào Cổng Phụ Huynh? 
Cổng Phụ Huynh có sẵn cho các phụ huynh/người giám hộ đã đăng ký 24 giờ 
mỗi ngày, bảy ngày một tuần. 

Tôi có thể kết nối vào Cổng Phụ Huynh từ bất cứ nơi đâu (tại nhà, 
nơi làm việc, thư viện, vv)? 
Phải. Kết nối vào Cổng Phụ Huynh từ bâ ́t cứ máy tính nào có kết nối Internet. 

Tôi cần làm gì nếu tôi không thể kết nối vào Cổng Phụ Huynh? 
• Trước tiên, kiểm tra để đảm bảo dịch vụ Internet của quí vị làm việc ổn định. 
• Kế đó, kiểm tra lại xem quí vị đang sử dụng đúng tên đăng nhập và mật 

khẩu và URL (go2.gwinnett.k12.ga.us). 
• Nếu quí vị vẫn không kết nối được, liên hệ trường của con em trong giờ 

học để được trợ giúp thêm. 

Tôi cần làm gì nếu thông tin của con tôi không chính xác hay nếu 
tôi có thắc mắc về các điểm số hay sự hiện diện? 
Liên hệ giáo viên của con của quí vị trước tiên luôn luôn là điều tốt nhất.  

Tôi có thể gửi thư điện tử cho giáo viên của con tôi qua cổng? 
Không. Quí vị không thể gửi thư điện tử cho giáo viên của con em từ cổng. Tiếp 
tục sử dụng các phương pháp đã được thiết lập để trao đổi thông tin với các giáo 
viên. 

Thông tin trên cổng sẽ được cập nhật thường xuyên thế nào? 
Phần lớn thông tin, bao gồm sự hiện diện và điểm số, sẽ được cập nhật mỗi 
ngày. Điểm thi sẽ được đăng tải khi nào có kết quả thi của các kỳ thi chuẩn hóa. 

Phụ huynh sẽ được thông báo nếu Cổng Phụ Huynh ngừng hoạt 
động (ví dụ như bảo trì, vv)? 
Thông tin chi tiết liên quan đến việc ngừng hoạt động theo kế hoạch do bảo trì 
sẽ được đăng trên trang đăng nhập của Cổng Phụ Huynh. 

Sử dụng Cổng Phụ Huynh có lệ phí không? 
Không. Cổng Phụ Huynh là dịch vụ miễn phí dành cho phụ huynh của 
Gwinnett. 

Tôi đã đăng ký sử dụng Cổng Phụ Huynh mùa xuân năm rồi. Tôi 
có cần đăng ký lại cho năm học mới? Tôi cần đăng ký lại nếu con 
tôi chuyển từ trường Gwinnett sang một trường khác của học 
khu?  
Không. Một khi quí vị đã đăng ký sử dụng Cổng Phụ Huynh để tiếp cận hồ sơ của 
con em, quí vị sẽ duy trì vị thế đã được đăng ký này trong suốt sự nghiệp học tập 
của con em tại các trường Gwinnett. 
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