Trường Công Lập Federal Way Đăng ký trực tuyến 2021 - Những câu hỏi thường gặp
Làm cách nào để tôi có thể đăng ký cho con của mình?
Đăng ký nhập học được hoàn thành bằng điện tử. Truy cập trang web của chúng tôi để xem các bước tiếp theo:
https://www.fwps.org/onlineenrollment.
Tôi có cần phải đăng ký trực tuyến không?
Có. Tất cả học sinh sẽ được hoàn tất đăng ký học bằng điện tử
Tôi sẽ cần những thông tin gì?
•
•
•
•
•
•

Tài liệu/ giấy tờ có thể xác minh địa chỉ
Hồ sơ chích ngừa
Thông tin y tế và thông tin liên lạc lúc khẩn cấp
Giấy xác nhận tuổi
Sổ học bạ trước đây (nếu có)
Tài liệu hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt (IEP)

Tôi có con hiện đang học tại một trong những trường công lập Federal Way. Vì vậy tôi có cần phải xác minh thông tin
về học sinh của tôi cho mỗi năm học không?
Có. Những gia đình có con/ em hiện đang theo học tại trường công lập Federal Way sẽ cần phải hoàn tất xác nhận thông
tin học sinh của mình cho mỗi năm học. Chúng tôi cần cập nhật những thông tin chính xác để lưu vào hồ sơ, như là
thông tin liên lạc khẩn cấp, hồ sơ y tế, hồ sơ chích ngừa và những thông tin quan trọng khác.
Tôi có nhiều đứa con học các trường khác nhau. Tôi có cần phải đăng ký cho mỗi đứa con của mình không?
Không, Đăng ký Trực tuyến có thể được hoàn thành cho tất cả các con của quý vị cùng một lúc, quý vị có thể làm tại nhà,
hoặc tại bất kỳ trường học nào của con/em quý vị đang theo học hoặc Trung tâm Giáo dục FWPS.
Cần giúp đỡ?
•
•
•

•
•

Vui lòng truy cập trong ParentVUE hoặc trên trang web của chúng tôi tại www.fwps.org/OnlineEnrollment để có
thể xem các video hướng dẫn và hướng dẫn trực tuyến
Lưu ý: Phụ huynh có thể xem những câu hỏi thường gặp tại https://www.fwps.org/Page/7197
Đặt hẹn: Phụ huynh cũng có thể đặt hẹn giúp đỡ tại trường hoặc qua Zoom. Lịch hẹn có sẵn tại Trung Tâm Giáo
Dục từ Ngày 2 tháng 8 - ngày 7 tháng 9, Thứ Hai - Thứ Sáu 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Thứ Bảy ngày 14 tháng 8,
và Thứ Bảy ngày 28 tháng 8 từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Phụ huynh có thể đặt trước lịch hẹn trực tuyến tại
www.fwps.org/book-online.
Email: grades@fwps.org
Số điện thoại: 253.945.2100

Làm thế nào để tôi có thể đăng ký qua điện tử khi tôi không có máy vi tính hoặc thiết bị thông minh?
Vui lòng liên lạc với chúng tôi tại grades@fwps.org hoặc gọi số 253-945-2100 để được hỗ trợ.
Làm thế nào để tôi biết được con của tôi sẽ học tại trường nào?

Chúng tôi dựa trên địa chỉ để xác nhận trường học cho các em. Vui lòng truy cập https://www.fwps.org/Page/579 để
biết được nơi quý vị sống thuộc khu vực nào.
Nếu con của tôi được nhận vào "Choice School" và hệ thống đăng ký trực tuyến thì hiển thị địa chỉ nhà?
Vui lòng tiến hành hoàn thành đăng ký trực tuyến, sau đó liên lạc Elyse Finlay thuộc văn phòng Business Services tại
choice@fwps.org hoặc qua số 253-945-2098.
Gia đình tôi mới chuyển đến đây và tôi muốn con của tôi học tại trường khác không thuộc khu vực nơi tôi đang sống,
vậy thì tôi sẽ đăng ký như thế nào?
Đầu tiên, quý vị cần đăng ký tại trường thuộc nơi quý vị đang sinh sống trước. Sau đó, quý vị có thể đăng ký Choice
enrollment. Vui lòng truy cập https://www.fwps.org/choicetransferrequest để biết thêm chi tiết.
Làm thế nào để tôi có thể rút con tôi khỏi trường Federal Way?
Liên lạc trường nơi con/em của quý vị đang theo học và yêu cầu bản copy của học bạ.
Quý vị có muốn biết thêm thông tin về Quyền Giáo dục Gia đình và Đạo luật Quyền riêng tư (FERPA) và/ hoặc không
muốn thông tin con/em của mình được tìm thấy trong danh bạ, ấn phẩm hoặc hình ảnh? Vui lòng xem Quyển sổ về
Quyền và Trách Nhiệm, hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi, liên lạc văn phòng nhà trường để hoàn thành bản đơn.
ParentVUE là gì và tại sao tôi cần sử dụng nó?
ParentVUE là một ứng dụng cho phép phụ huynh xem những thông tin về học sinh của mình như là sự hiện diện, các
môn học, và thông tin về giáo viên của các em trong suốt năm học. Mỗi phụ huynh/ người giám hộ có thể tạo tài khoản
riêng để vào ParentVUE.
Tôi có thể sử dụng ParentVUE như thế nào?
1. Truy cập https://grades.fwps.org/
2. Chọn "I am a prent"
3. Chọn “More Options”
4. Chọn “Activate Account”
5. Nhấn “I Accept”
Để kích hoạt tài khoản, hãy bấm tên và họ của quý vị vào, tên và họ phải giống như trong hệ thống mà chúng tôi có, và
mã kích hoạt, phụ huynh có thể liên lạc với nhà trường để biết mã kích hoạt. Phụ huynh có thể email emailing
grades@fwps.org hoặc liên lạc trường nơi con/em của mình đang theo học để hỏi về mã kích hoạt.
Tôi là phụ huynh/ người giám hộ đã có tài khoản của ParentVUE và cần cài lại tên tài khoản và mật khẩu. Tôi có thể
làm như thế nào?
Truy cập https://grades.fwps.org/: More Options\Forgot Password để cài đặt lại mật mã
Để cài đặt lại tên tài khoản vui long liên lạc nhà trường hoặc email grades@fwps.org

