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2 Tạo tài khoản

Trước tiên, quý vị cần 
tạo tài khoản.

Nếu cần, quý vị có thể 
chọn ngôn ngữ ưu tiên 
thông qua Google Dịch 
trong menu thả xuống.
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Tiếp theo quý vị cần 
cung cấp các thông tin 
cơ bản của học sinh.

Boston Public Schools
Thông tin học sinh



4 Thông tin bổ sung

Phần này sẽ hỏi thêm 
những câu hỏi như 
ngôn ngữ học sinh cảm 
thấy thoải mái nhất khi 
nói.
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Tại đây quý vị sẽ trả lời 
các câu hỏi để cung 
cấp thông tin về bản 
thân/người giám hộ của 
học sinh.

Boston Public Schools
Thông tin người giám 
hộ



6 Chọn chương trình

Mỗi chương trình được 
cung cấp ở danh sách 
dưới đây. Quý vị có thể 
tìm hiểu thêm thông tin 
về mỗi chương trình tại 
bostonpublicschools.or
g/summer hoặc dưới 
tab “Programs” trên 
trang web.
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Có thể cho chúng tôi 
biết tại đây nếu quý vị 
đang điền đơn đăng ký 
cho học sinh có 
anh/chị/em ruột. Quý vị 
vẫn cần làm đơn đăng 
ký cho từng học sinh 
nhưng trong khuôn khổ 
của chương trình này 
hãy lập nhóm cho 
anh/chị/em ruột nếu có 
thể.
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Anh/chị/em ruột



8 Đơn chấp thuận 
Boston & Beyond

Đơn này yêu cầu quý vị 
đồng ý cho chúng tôi 
sử dụng hình ảnh của 
học sinh trong các tài 
liệu và dữ liệu về kết 
quả học tập trong 
tương lai, có thể chia 
sẻ trong các tổ chức 
liên quan để xác định 
các lĩnh vực chính của 
thành công và phát 
triển. Vui lòng kiểm tra 
kỹ lại đơn trước khi ký.



Sắp hoàn thành rồi! 

● Khi quý vị đã kiểm tra kỹ đơn đăng ký, 
● vui lòng chọn “gửi đơn đăng ký của tôi”. 
● Quý vị sẽ được thông báo trong khoảng 3 tuần kể từ khi nộp đơn đăng ký 

cho học sinh. 
● Quý vị sẽ nhận được thông báo từ Schoolmint thông qua phương thức 

liên hệ ưu tiên mà quý vị liệt kê khi tạo thông tin đăng nhập. 
● Vui lòng liên hệ trường học/giáo viên của học sinh nếu quý vị gặp bất kỳ 

vấn đề nào về việc đăng ký.


