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Yêu Cầu Miễn Tham Gia Đánh Giá 
Hướng dẫn Tham khảo Nhanh - Ấn bản dành cho Phụ huynh 

Truy cập biểu mẫu Yêu Cầu Miễn Tham Gia Đánh Giá từ Cổng thông tin dành cho Phụ 
huynh  

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho quý vị cách xin miễn cho một học sinh tham gia các kỳ thi đánh giá của tiểu bang/học khu. 
⮚ Lưu ý: Chỉ phụ huynh/người giám hộ hợp pháp củahọc sinh mới được phép xin miễn cho con em mình tham gia các 

kỳ thi đánh giá cấp tiểu bang/học khu.  

Làm theo các bước dưới đây để xin miễn cho học sinh tham gia các kỳ thi đánh giá của tiểu bang/học khu. 

1. Đăng nhập vào Cổng Thông tin 
dành cho Phụ huynh DPS. Để yêu 
cầu một tài khoản, hãy nhấp vào 
đây hoặc nhập 
www.myportal.dpsk12.org vào 
thanh địa chỉ web. 

 

2. Nhấp vào See All Apps (Xem tất 
cả ứng dụng) trong thanh điều 
hướng trên cùng. 
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3. Nhấp vào Assessment Opt-Out 
Form (Biểu mẫu Chọn không tham 
gia Đánh giá) từ menu các tùy chọn 
trên trang này. 

4. Chọn một học sinh từ menu 
thả xuống. Khi một học sinh 
được chọn, một danh sách các 
bài đánh giá hiện có sẽ được 
hiển thị. Chọn (các) bài đánh giá 
và nhấp vào nút Save 
Assessment Excuse Selection 
(Lưu Lựa chọn Miễn Đánh giá). 
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5. Xác nhận (các) lựa chọn. 
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6. Để gửi email xác nhận về các bài 
đánh giá đã chọn, vui lòng hoàn 
thành biểu mẫu và nhấp vào Send 
Confirmation Email (Gửi email xác 
nhận).  

Nhấp vào nút Complete an 
Assessment Excuse Form for 
another child (Hoàn thành Biểu 
mẫu Miễn Đánh giá cho trẻ khác) để 
tiếp tục hoặc nhấp vào liên kết click 
here to close this Window (nhấp 
vào đây để đóng cửa sổ này) để 
đóng cửa sổ và quay lại Cổng thông 
tin dành cho Phụ huynh. 

 
 

 


