Hướng dẫn cổng thông tin phụ huynh (Cổng thông tin mới)
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin myCherryCreek, vui lòng truy cập
https://my.cherrycreekschools.org. Nó sẽ đưa bạn đến trang đăng nhập. Các bước sau đây được nêu
dưới đây sẽ giúp bạn điều hướng cổng thông tin:
•

Đăng nhập

Trang 1. Nhập tên người dùng myCherryCreek của bạn
2. Nếu bạn cần hỗ trợ tài khoản (đặt lại mật khẩu hoặc tạo tài khoản cha mẹ mới), vui lòng chọn
liên kết " Cầnhỗ trợtàikhoản "

•

Trang mật khẩu - Vui lòng nhập mật khẩu của bạn và chọn "Đi"

•

Sử dụng Cổng thông tin phụ huynh1. Khu vực ứng dụng của tôi
o Tất cả: Hiển thị tất cả các ứng dụng có sẵn
o Dấu trang: Hiển thị tất cả các ứng dụng được đánh dấu trang
 Chúng bao gồm ứng dụng được đánh dấu bởi CCSD cũng như người dùng cá
nhân
o myParentLinks : Hiểnthị tất cả các ứng dụng có sẵn cho phụ huynh
2. Tìm kiếm toàn cầu
o Cho phép bạn tìm kiếm ứng dụng theo tên hoặc từ khóa trong phần mô tả
3. Lát xếp Ứng dụng - Có nhiều tùy chọn/nút bạn có thể chọn trên một ô xếp
o Nút Khởi chạy – Khởichạy ứng dụng trong cửa sổ mới
 Một số ứng dụng có thể yêu cầu một plugin trình duyệt bổ sung để có trải
nghiệm đăng nhập tốt nhất. Dưới đây là một ví dụ về những gì bạn có thể thấy.
Bạn có thể nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn để cài đặt plugin hoặc tiếp

tục vào trang web mà không cần nó. Bạn sẽ chỉ cần đăng nhập lại.

o
o

Nút Chi tiết - Mở thanh bên để hiển thị thêm chi tiết về một ứng dụng. Cũng có thể
được khởi chạy từ thanh bên này
Nút Đánh dấu - Khi được chọn, nó sẽ lưu ứng dụng đó dưới dạng dấu trang cho các
phiên trong tương lai và nó sẽ hiển thịmàu tôxám. Bạn cũng có thể bỏ chọn lại nút đó
để tắt dấu trang. Biểutượng T he bên dưới là một ví dụ về biểu tượng dấu trang:

4. Khu vực hồ sơ của tôi - Nhấp vào tên của bạn để xem menu hồ sơ
o Cài đặt hồ sơ - Thông tin cơ bản về tài khoản của bạn
o Thay đổi mật khẩu - Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu của mình
o Cập nhật phản hồi thách thức - Không được sử dụng cho phụ huynh
o Đăng xuất – Được sử dụng để đăng xuất khỏi phiên cổng thông tin hiện tại của bạn

