Sự Xác Nhận Dữ Liệu của Phụ Huynh
Hoàn tất Các Phần Xác Nhận Dữ Liệu trên Trang Mạng Aeries dành cho Phụ Huynh là một phương pháp mới
cho việc hoàn tất bộ hồ sơ “Back to School” mà được phân phát và hoàn tất hằng năm. Có sáu phần để hoàn tất,
một vài phần có thể yêu cầu lược bỏ thông tin, hoặc đánh dấu vào các khung nhỏ, hoặc in và ký tên vào một
mẫu đơn. Quý vị có thể hoàn tất tất cả sáu phần của việc Xác Nhận Thông Tin trong một lần, hoặc quý vị có thể
xong một phần, lưu giữ thông tin đã lược bỏ, ra khỏi trang mạng và trở lại Màn Hình Xác Nhận Dữ Liệu để bắt
đầu lại chổ mà quý vị bỏ dở.
Đầu tiên quý vị cần đăng nhập vào trương mục trên trang mạng dành cho phụ huynh của quý vị. Vì các mật mã
được mã hóa, quý vị sẽ cần dùng trang nối liền “Forgot password?” để làm lại mật mã của quý vị nếu quý vị
quên nó. Nếu quý vị không có một trương mục trên trang mạng dành cho phụ huynh, nhấn vào trang nối liền
“Create new account”.

Sau khi đăng nhập vào trương mục trên trang mạng dành cho phụ huynh, quý vị sẽ ở trên Trang Nhà của thông
tin về học sinh của quý vị.
Nếu quý vị có hơn một học sinh, quý vị có thể xét mỗi học sinh bằng cách chọn Change Student. Để bắt đầu,
mở bản chọn “Student Info” và chọn “Data Confirmation”

Màn hình Xác Nhận Dữ Liệu đưa ra một mô tả ngắn gọn và giải thích phải làm gì để bắt đầu quá trình. Tất cả
các phần mà sẽ cần duyệt và/ hoặc cập nhật được liệt kê từ 1 – 6, phía bên trái của màn hình. Màn hình Xác
Nhận Dữ Liệu cũng chứa đựng phần đầu tiên có thể cập nhật được, nơi mà quý vị bắt đầu quá trình cập nhật
thông tin cho trường hợp khẩn cấp của học sinh quý vị: Phần 1 – Nhân khẩu học sinh. Phần này chứa đựng địa
chỉ và số điện thoại hiện thời của học sinh. Nhấn vào khung “Change” để sửa lại cho đúng thông tin hiện thời.
Bắt đầu bầng cách lược bỏ thông tin. Sau khi sửa đổi, nhấn Save để lưu lại thông tin. Nhấn “Confirm and
Continue” để chuyển sang phần 2.
Phần 2- Thông tin liên lạc: Dùng phần này để đổi, thêm hoặc xóa bỏ thông tin liên lạc cho trường hợp khẩn cấp
hiện tồn tại về học sinh của quý vị. Làm nổi mỗi thông tin liên lạc hiện tồn tại, rổi nhấn vào “Change”, “Add”
hoặc “Delete”. Cho mỗi phụ huynh, bao gồm thêm hai thông tin liên lạc cho trường hợp khẩn cấp và thông tin
về bác sĩ của học sinh. Sau khi đổi và thêm thông tin liên lạc, nhấn vào khung “Save” dưới thông tin đã lược bỏ.

Phần 3: Thông tin về sức khỏe
1. Cung cấp thông tin về bảo hiểm sức khỏe. Trong bản dưới, đến chổ chú giải "Medical Insurance Info".





Nhấn vào khung "Comment" sau "My Medical Insurance is:"
Đánh vào tên hãng bảo hiểm của quý vị
(như là Blue Cross, Aetna, Kaiser, Medi-CAL, v.v....)
Đánh vào "NONE" nếu học sinh của quý vị không có bảo hiểm sức khỏe
Nhấn vào khung “save”
Dưới “Additional Conditions”, nhấn vào MỖI tình trạng sức khỏe mà hợp với con quý vị.




Ghi rõ các ngày và chi tiết về tình trạng bằng cách đánh vào khung "Comments"
Nhấn vào “save”
Nếu con quý vị uống bất kỳ thuốc nào có TOA (Trong phần Additional Conditions):








Nhấn vào khung "Medications Taken at Home".
Nhấn vào khung "Comments" và đánh vào tên thuốc, liều lượng, sự thường xuyên, và thuốc được dùng
cho việc gì.
Nhấn vào “save”
Nhấn vào khung "Medications Taken at School".
Nhấn vào khung "Comments" và đánh vào tên thuốc, liều lượng, sự thường xuyên, và thuốc được dùng
cho việc gì.
Nhấn vào “save”

SAU KHI ĐÃ XONG – Nhấn vào Confirm and Continue.
Lăn mũi tên màu xanh lên và tiếp tục phần #4 bằng cách nhấn vào bản: 4 - Documents
Phần 4 – Các chứng từ Phần này chứa đựng thông tin mà phải được đọc bởi vì các thông tin này có thể được đề
cập ở phần tiếp theo mà sẽ yêu cầu câu trả lời Có/ Không. Vài chứng từ trong phần này có thể yêu cầu quý vị in
ra một bản sao để mà quý vị có thể thêm chữ ký và cho con quý vị mang đến trường. Đánh dấu mỗi khung khi
quý vị đọc xong hoặc in chứng từ ra; rồi tiếp tục vào phần tiếp theo.

Phần 5 – Những cho phép & Ngăn cấm Phần này yêu cầu quý vị thêm một đánh dấu vào hoặc là khung “Yes”
hoặc là khung “No”. Đọc mỗi mô tả một cách cẩn thận trước khi trả lời, vài mô tả chứa đựng một nối liền qua
chứng từ được đề cập (sao & dán phần nối liền vào một khung địa chỉ trang mạng riêng). Nhớ nhấn vào khung
“Save” trước khi ra khỏi phần này. Sau khi hoàn tất, nhấn vào Confirm and Continue.

Xác nhận sau cùng về dữ liệu – Vui lòng duyệt lại các phần 1-6 để xác minh rằng tất cả thông tin là đúng và đầy
đủ. Nếu quý vị muốn biết thêm về các bữa ăn miễn phí/ giảm giá, xin nhấn vào phần nối liền để có mẫu đơn và
nộp lại cho nhà trường vào tháng tám. Nhấn vào Submit Final Confirmation.

Sau khi nhấn vào Submit Final Data Confirmation, quý vị sẽ có thể in thẻ cho trường hợp khẩn cấp của quý vị
để nộp lại cho nhà trường trong suốt thời gian ghi danh vào tháng tám.

Cám ơn quý vị đã hoàn tất Quá Trình Xác Minh Dữ Liệu của Phụ Huynh!

