Đăng ký học hè cho những cá nhân nào đã được cho Khóa kích vào Portal Activation Key
Đăng nhập vào cổng thông tin phụ huynh: https://sis.clayton.k12.ga.us/campus/portal/clayton.jsp
Nhập tên người dùng và mật khẩu của Phụ huynh vào Parent Portal:
* Nếu bạn không có Tên đăng nhập và
mật khẩu, vui lòng xem Hướng dẫn
dành cho Cá nhân nào KHÔNG được
chỉ định cho Khóa kích hoạt Portal
Activation Key..

Chọn Online Registration từ phía bên trái của trang

Màn hình Online Registration sẽ xuất hiện cho thấy tất cả học sinh trong gia đình. Chọn
Xác nhận rằng bạn là người được ủy quyền dùng tài khoản bằng cách trước tiên gõ tên của bạn vào, sau
đó ký tên (cả hai bước đều phải được hoàn tất để tiếp tục). Nhấp vào Gửi

Chọn

để bắt đầu tiến trình trực tuyến ghi danh.

Xác nhận điện thoại nhà là chính xác và nhấp vào "Tiếp theo" để tiếp tục
Xác nhận địa chỉ nhà của bạn như được hiển thị. Nếu không chính xác, hãy chọn hộp và điền địa chỉ mới
hoặc địa chỉ đã sửa. Xin lưu ý: Tất cả các mục có dấu hoa thị màu đỏ (*) là bắt buộc và bạn sẽ không thể
tiếp tục cho đến khi hoàn thành.
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Nếu bạn có địa chỉ gửi thư riêng biệt với địa chỉ thực hiện tại của bạn, bạn có thể nhập thông tin đó tại
đây. Nếu không, hãy chọn
và tiếp tục.
Màn hình Phụ huynh/Người giám hộ cho thấy các cá nhân được liệt kê trong Infinite Campus là phụ
huynh/người giám hộ của học sinh trong gia đình này. Màu đỏ nổi bật thông tin cho thấy thiếu thông tin,
bắt buộc và phải được chỉnh sửa hoặc xem xét để tiến hành. Chọn Chỉnh sửa/Xem lại để hoàn tất thông
tin. Sau khi hoàn thành, một màu xanh lá cây sẽ xuất hiện.

Chọn Tiếp tục để nhập thông tin liên hệ về người này (Người liên hệ ưu tiên đã được lấy ra từ dữ liệu
hiện có trong Infinite Campus)

Bắt đầu Chỉnh sửa/Xem lại Phụ Huynh/Người Giám Hộ kế tiếp nếu thích hợp.
Khi tất cả phần người giám hộ hoàn tất, chọn Lưu/Tiếp tục.
Nếu cần thêm người liên lạc khẩn cấp, vui lòng thêm anh/cô ấy ở đây
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Phần Học Sinh ghi danh rất giống với phần của phụ huynh/người giám hộ. Những người được tô nổi màu
vàng phải được chỉnh sửa/xem lại trước khi tiếp tục ghi danh.
Chọn Chỉnh sửa/Xem lại để bắt đầu cho học sinh đầu tiên

Xem xét tất cả thông tin nhân khẩu và thực hiện chỉnh sửa nếu cần. Chọn "Có" cho Chương trình Học tập
Mùa Hè và nhấp vào "Tiếp theo"

Chọn chương trình Lựa chọn 1 và 2 cùng với việc trả lời các câu hỏi 1-3 liên quan đến sự quan tâm của
con bạn. Bạn cũng cần phải cho biết nếu con của bạn cần xe đưa đón. Chọn Tiếp theo.
Màn hình kế tiếp sẽ hiển thị Chủng tộc của con bạn như thể hiện trong Infinite Campus. Thông tin này
không thể thay đổi trong phần ghi danh Học mùa hè. Vui lòng liên hệ với trường học của con bạn để
được sửa đổi
Cho biết trình tự bạn muốn được liên lạc trong trường hợp cần thiết bởi chương trình Học Mùa Hè.
Trong ví dụ dưới đây; mặc dù Stanley được liệt kê đầu tiên, Susan sẽ được gọi đầu tiên kể từ khi số thứ
tự của cô ấy là 1. Nhấn "Tiếp theo"

Xác minh mối quan hệ là chính xác (nếu có) và nhấp vào tiếp theo
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Đọc từng phần biên bản Thỏa Thuận và chọn Có hoặc Không cho mỗi bản tường trình. Nhập tên của bạn
để xác nhậnThông tin là đúng theo sự hiểu biết của bạn. Nhấp vào Lưu và Tiếp tục

Bạn sẽ trở lại màn hình của học sinh, chọn Save/Continue để đến màn hình cuối cùng để ghi danh. Hoàn
thành quy trình tương tự cho mỗi đứa trẻ bạn muốn đăng ký.
Các thay đổi có thể được thực hiện trước khi nộp đơn bằng cách nhấp vào một trong hai tab (mục) ở đầu
màn hình của bạn.

Một khi đơn đã được nộp vào thay đổi trên trực tuyến
không thể được thực hiện.
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