
[school_name] 
[school_address] 
[School_address] 
Phone: [school_phone] 
[create_date] 
Gởi Các Phụ Huynh/Giám Hộ của [student_name]: 
 
Các trường công lập Quận Montgomery (MCPS) và ban giám đốc tại [school_name] rất phấn khởi thông báo là quý vị và 
con quý vị, [student_first_name], hiện có cách truy cập thông tin học tập và những ngày đi học hay nghỉ học của em qua 
myMCPS Parent (Cổng Phụ Huynh myMCPS) và Student Portal (Cổng Học Sinh) bao gồm ứng dụng Di động myMCPS. 
Con quý vị sẽ sử dụng tên người dùng và mật mã đã cung cấp cho em vào đầu niên học khác với Access ID và Access 
Password mà quý vị sẽ sử dụng để tạo trương mục của quý vị. 
 
Access ID (Tên truy cập) và Access Password (Mật mã truy cập) của quý vị là như sau: 

Access ID (Tên truy cập): [access_ID] Access Password (Mật mã truy cập): [access_password] 

Nếu quý vị đã có một trương mục: 
1. Mở trình duyệt Internet (Chrome được 

khuyến nghị nhưng không bắt buộc). 
2. Đánh https://portal.mcpsmd.org/ vào nơi 

địa chỉ. 
3. Đánh tên người dùng và mật mã của quý 

vị để đăng nhập 
4. Bấm vào liên kết Trương Mục Ưu Đãi 

trong trình đơn hướng dẫn bên trái 
5. Bấm vào Học sinh 
6. Đánh vào Access ID- Tên truy cập và 

Mật mã ở trên và bấm vào nút Cộng 
thêm. 

Nếu quý vị chưa tạo trương mục trước đây: 
1. Mở trình duyệt Internet (Chrome được khuyến nghị nhưng 

không bắt buộc). 
2. Đánh https://portal.mcpsmd.org/ vào nơi địa chỉ. 
3. Chọn Create Account (Thành Lập Một Trương Mục) và 

đồng ý với chính sách chấp nhận về sử dụng của MCPS. 
4. Hoàn tất đơn trên mạng, dùng Access ID và Access 

Password đã được cung cấp.* 
5. *Nếu thêm phụ huynh/giám hộ cần truy cập các điểm học 

và những ngày đi học hay nghỉ học của [student first 
name], họ có thể sử dụng cùng một Tên truy cập và Mật 
mã truy cập được cung cấp cho họ khi tạo một trương mục 
riêng. 

6. Xem lại thông tin và bấm vào Nhập để tạo trương mục của 
quý vị. 

 
Quý vị và con quý vị có thể theo dõi sự tiến triển học tập từ bất cứ địa điểm nào mà có internet. Để nhắc nhở, xin giữ mật 
mã của quý vị kín đáo để chỉ có quý vị mới truy cập được thông tin này thôi. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ cần truy cập vào tài 
khoản Parent Portal Cổng để hoàn thành khóa huấn luyện Nhận Biết và Báo Cáo Trẻ Em bị Lạm Dụng và Bỏ Bê nếu quý 
vị muốn tình nguyện tham gia tại trường MCPS. 
 
Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào về việc sử dụng myMCPS Parent and Student Portal, yêu cầu liên lạc trang hỗ trợ 
MCPS tại https://montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom hay liên lạc văn phòng trường tại [school number]. 
 
 [School name] 


