
 

Đối với Đăng ký cho các trường trung học - 2021-2022 ... 
Nhấn vào liên kết đến trang MPS để đến : https://www.mooreschools.com/Page/39104 

 

 

Quy trình 2 tầng 
1. Hoàn tất đăng ký trực tuyến 
2. Lựa chọn khóa học hoàn chỉnh 

 
 

Hoàn tất đăng ký trực tuyến (DKTT) 
•  Phải có 1 tài khoản CỔNG THÔNG TIN CỦA PHỤ 

HUYNH hoạt động 

• Truy cập Để DKTT Bắt đầu tính đến ngày 16 tháng 2 

năm 2021 

• NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ Đăng ký là 3-12-2021 

• Sử dụng các liên kết đến trang Đăng ký để đăng ký học sinh hiện có

 

• Cách tạo tài khoản 
cổng thông tin cha 
mẹ (sử dụng liên kết)   

• https://youtu.be/iKP0-
H_PTGE 

• Để đăng ký lần đầu tiên (học sinh mới), bạn sẽ cần tải lên rất nhiều tài liệu. Sử dụng liên kết trên trang để liệt 
kê các tài liệu này để truy cập. Tất cả những điều này cần được lưu vào máy tính của bạn dưới dạng PDF 
để làm cho quá trình nhanh hơn và thuận tiện hơn. 

 
 
 

Hoàn thành quy trình lựa chọn các khóa học 
• Phải hoàn  thành đăng ký trực tuyến 

• Sinh viên sẽ nhận được biểu mẫu để chọn các khóa học từ hướng 
dẫn viên của họ. Hướng dẫn cụ thể sẽ chia sẻ với bạn.  

• Vui lòng biết rằng điều này không cần phải thực hiện một tùy chọn của một trong những tùy chọn này 
sau khi: 

1. Học trực tiếp (học sinh đi học cả ngày, trực tiếp, trong tòa nhà trường học) 
2. Học trực tuyến  (học sinh đi học tại Học viện ảo Moore với tất cả các khóa học trực tuyến) 
3. Sự kết hợp giữa Học trực tiếp và Ảo với các khóa học bổ sung trực tuyến và trực tiếp. 
4. Đăng kí đồng thời: Các khóa học đại học được tính là để tốt nghiệp. (Chỉ cấp độ 11 và 12, giấy phép bắt buộc)   
5. Trung tâm công nghệ Moore /Norman: ( Chỉ cấp 11 và 12, giấy phép bắt buộc)   

Một lưu ý: Đối với các khóa học ghi danh đồng thời và Moore / Norman khi cần sự cho phép, họ sẽ cung cấp sự 
linh hoạt vào ngày cuối cùng ngày 12 tháng 3 năm 2021. Nếu học sinh không đáp ứng các chương trình bắt buộc và 
không thể tham gia các chương trình này, các giáo viên sẽ làm việc với bạn và phụ huynh của bạn để chọn một 
khóa học thay thế. Nhưng, sự lựa chọn của bạn, không thể thay đổi trong năm học tới. 

 
 

 

 

 

 

Thông tin bổ sung quan trọng 
• Thông tin ngày kết thúc - Vì vậy, bạn đã lựa chọn khóa học của mình về năm lựa chọn ở trên cho năm tới (ngày kết thúc để 

đưa ra lựa chọn của bạn là ngày 12 tháng 3 năm 2021), với tùy chọn của bạn là không thể thay đổi nó. Vui lòng xem xét các lựa chọn 
của bạn một cách cẩn thận. Nếu họ không hoàn thành quy trình trước cuối ngày, tùy chọn tự động là cho học sinh đi học trực tiếp để 
lựa chọn vĩnh viễn (trong suốt cả năm). Giảm thiểu các trường hợp liên quan đến một vấn đề y tế nghiêm trọng mà có thể xem xét với 
tài liệu từ một bác sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Liên hệ với lãnh đạo nhà trường để biết thêm vê chi tiêts cụ thể 
 

• Đăng ký đồng thời - Các khóa học đồng thời được cung cấp bởi một trường đại học địa phương. Học sinh ở lớp 11 và 12 có thể 
chọn chúng hoặc chọn chúng để bổ sung để trực tiếp tham gia các lớp học đồng thời. Điều bắt buộc là học sinh phải có bộ nhớ ACT đủ 
điều kiện hoặc GPA. Những thay đổi cần thiết này của Trường Đại học. Nếu một học sinh thay đổi ý định về việc tham gia các lớp học 
,đồng thời sau khi ghi danh, họ chỉ có thể tham gia các lớp học trực tuyến bổ sung cho một lựa chọn khác.  

 

Trường Công lập Moore - Thông tin Đăng ký từ các trường trung học từ 2021-2022 
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