Hướng Dẫn Nhanh Cho Phụ Huynh Về IEP Online Connect
IEP Online Connect là một cổng cung cấp quyền truy cập kỹ thuật số vào các tài liệu giáo dục đặc biệt
của con bạn.
Trong IEP Online Connect, bạn có thể:
-

Xem xét các bản đánh giá và IEP nháp
Ký tên tài liệu trực tuyến
Truy cập các bản đánh giá và IEP cuối cùng cũng như ghi chú của tiến trình

Mỗi khi có yêu cầu chữ ký hoặc tài liệu để bạn xem xét, bạn sẽ được gửi thông báo qua email. Làm theo
các bước sau khi bạn nhận được email
1. Tìm email thông báo trong tài khoản email của bạn được chỉ định khi bạn ghi danh cho học sinh
của mình vào trường.
a. Email sẽ đến từ IEPOnlineDoNotReply@pcgus.com
2. Nhấp vào liên kết trong email để truy cập trang đăng nhập cho IEP Online Connect.
a. Internet Explorer không phải là trình duyệt được hỗ trợ
3. Chọn cách bạn muốn nhận mã/mã pin một lần (tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi thoại) và chọn số
điện thoại để nhận mã/mã pin một lần.

4. Sau khi bạn nhận được mã/mã pin một lần bằng tin nhắn hoặc cuộc gọi thoại, hãy nhập mã đó vào
ô trong hình bên dưới và chọn “Login”.

5. Khi bạn đăng nhập vào trang web, bạn sẽ được đưa đến To-Do List để xem các tài liệu đang chờ
xử lý để xem xét và/hoặc yêu cầu chữ ký.
a. Bấm vào biểu tượng

để xem và ký tài liệu

b. Bấm vào biểu tượng

để xem tài liệu

6. Để cung cấp chữ ký, hãy nhấp vào biểu tượng chữ ký
bên dưới Respond.
a. Một cửa sổ mới sẽ được hiển thị để thu thập chữ ký của bạn.
b. Sau khi bạn nhấp vào Save, chữ ký sẽ tự động được gửi đến người quản lý hồ sơ của học
sinh của bạn.

7. Để truy cập hồ sơ cuối cùng, hãy truy cập email đã gửi trước đó từ hệ thống, yêu cầu lại mã/mã
pin một lần và xem lại bất kỳ tài liệu nào trong phần “Documents”.

