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Kính Gửi Phụ Huynh Và Người Giám Hộ Của Sở Giáo Dục Philadelphia: 

 

Khi chúng ta kết thúc năm học, điều quan trọng là trong học bạ của con bạn phải ghi chính xác 

số ngày đến trường và điểm số của em đặc biệt là môn tập đọc, môn toán và môn khoa học để 

chúng tôi có thể xác định cách hỗ trợ tốt nhất cho tất cả học sinh và lên kế hoạch cho việc học 

tập của chúng được thành công trong tương lai. Do đó, tôi muốn nhắc nhở là bạn đảm bảo đã 

cung cấp cho trường học của con mình trước ngày bãi trường là ngày 14 tháng 6 những 

thơ xin phép về bất kỳ ngày nào mà con bạn vắng mặt mà bạn cho rằng nên xin phép theo 

như trong hướng dẫn về việc điểm danh. Ngoài ra, bạn đảm bảo với trường học của con bạn 

rằng hồ sơ điểm danh của con bạn là chính xác và cập nhật đồng thời bạn trao đổi với nhà trường 

về bất kỳ sự sai biệt nào trong điểm số của con bạn. 
 

Bạn có thể xem thông tin điểm danh của con mình trên Cổng Thông Tin Phụ Huynh và Gia 

Đình. Nếu bạn chưa có tài khoản Cổng Thông Tin Phụ Huynh và Gia Đình thì hãy sử dụng 

những hướng dẫn ở đây để đăng ký.  
 

Sau khi bạn đã tạo tài khoản Cổng Thông Tin Phụ Huynh và Gia Đình hoặc nếu bạn đã có tài 

khoản, hãy sử dụng liên kết hướng dẫn thích hợp bên dưới để truy cập thông tin về số ngày đến 

trường của con bạn. Video Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Campus;  Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh 

Campus (TH Cơ Sở/TH Phổ Thông); Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Campus (Tiểu Học). Phiên 

bản dịch tất cả các bước hướng dẫn có sẵn tại đây.  
 

Nếu bạn không có Cổng Thông Tin Phụ Huynh thì bạn có thể xem thông tin điểm danh của con 

mình bằng cách cùng em đăng nhập vào Cổng Thông Tin Học Sinh. Hướng dẫn dưới đây cung 

cấp cách thức truy cập cổng thông tin học sinh của con bạn: Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh 

Campus (TH Cơ Sở/TH Phổ Thông); Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh Campus (Tiểu Học). 
 

Để biết thêm thông tin hữu ích, vui lòng truy cập trang web Điểm Danh và Trốn Học tại đây.  
 

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc điều chỉnh việc điểm danh của con bạn, vui lòng gọi cho 

trường học của em và yêu cầu nói chuyện với thư ký. 
 

Chúc bạn có một mùa hè an toàn và vui vẻ. 

 

Trân trọng, 

 
 

The School District of Philadelphia 
Văn Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh  


