
THÀNH QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÓ TRÊN TRANG MẠNG! 
HƯỚNG DẪN CÁCH PHÁT ĐỘNG KÝ DANH MẠNG LƯỚI  

Các trường trung học cấp II và cấp III và những trường tiểu học cấp I mà có lớp sáu tại 
Montgomery County Public Schools (MCPS) sẽ tham dự trong hệ thống Thông Báo Thành Quả 
Học Tập trên trang mạng (Online Achievement and Reporting System - OARS).  Là một phần 
của hệ thống này, trường học của con qúi vị sẽ dùng Edline để tăng cường sự liên lạc giữa các 
phụ huynh, học sinh, và thầy giáo về những tiến triển học vấn của con qúi vị. Edline là một hệ 

thống trang mạng liên lạc giữa lớp học và gia đình qua mạng lưới và đòi hỏi phải có tên của người xử dụng hiệu 
lực và khẩu lệnh để xem những chi tiết về em học sinh. Nếu nhà không có mạng lưới, phụ huynh có thể dùng bất 
cứ máy điện toán nào có phương tiện mạng lưới– tại thư viện công cộng, thư viện trường, hay trung tâm cộng 
đồng. Thầy giáo sẽ tiếp tục dùng những phương cách để thông báo những tiến triển của em học sinh với những 
gia đình không có mạng lưới.  

Phụ huynh và học sinh sẽ có ký danh khác nhau. Ký danh của phụ huynh sẽ nối với mỗi em học sinh có ghi danh. 
Những tin tức về thành quả của học sinh, như những bài làm cá nhân và thi (các bài thi trong lớp) điểm và điểm 
trung bình của môn học sẽ có cho từng lớp.  

Các thầy giáo sẽ báo cáo điểm trong vòng ba tuần sau ngày hạn nạp bài. Nếu những trường họp đặc biệt cần hơn 
ba tuần, trường học sẽ thông báo những điểm này và ghi ngày mà các điểm được thông báo. Tất cả các điểm sẽ 
được ghi tự động trên Edline qua sách điểm học điện toán của thầy giáo từ mỗi Chủ Nhật cho đến chiều thứ Năm.  

Yêu cầu phụ huynh xem những hướng dẫn dưới đây để phát động ký danh Edline. Nếu qúi vị có hơn một người 
con tại trường trung học, yêu cầu xem cẫn thận những lời hướng dẫn để tạo ký danh. Xin nhớ là mật mã dưới đây 
là chỉ để cho qúi vị dùng, học sinh sẽ có ký danh riêng biệt mà sẽ được phát động tại trường học. Một khi qúi vịđã 
phát động ký danh Edline trên trang mạng an toàn ghi trong phần hướng dẫn dưới đây, qúi vị có thể xem điểm 
học của con mình.  Những giúp đỡ phụ trội và thông dịch của tài liệu này có trên 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/oars/activate.shtm.  Những bản sao của những bài dịch cũng 
có tại trường học con qúi vị.  

Mật Mã Phát Động Ký Danh Edline Là:  

1 Xem trang  http://www.edline.net/pages/montgomery_cps  
2 Bấm vào CLICK HERE IF YOU HAVE A NEW ACTIVATION CODE – Bấm vào đây nếu qúi vị có mật 
mã mới .  
3 Ghi vào mật mã của qúi vị và bấm vào ENTER.  
4 Lập lại phần số 3 cho mỗi mật mã qúi vị nhận được.  
5 Bấm vào HELP nếu cần lời giải thích hay để in phương thức.  
 
Nếu qúi vị có bất cứ câu hỏi nào hay cần sự giúp đỡ trong việc tạo ký danh Edline, yêu cầu qúi vị gọi ban quản lý 
của trường.  
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