
Thông tin đăng nhập của học sinh và phụ huynh cho mon hoc iReady

iReady (Công cụ sàng lọc toàn cầu) là gì?

English Spanish

Fairfax County Học dong y cho hoc sinh đăng
nhập vào iReady từ bất kỳ máy tính nào bằng
cách bam vao trang mang :
https://www.fcps.edu/us .

Học sinh cũng có thể đăng nhập iReady từ may do
trường cấp bằng cách nhấp vào dau hieu này
trên màn hình:

Học sinh FCPS sẽ sử dụng Tài khoản Google của
mình làm thông tin xác thực  thông tin học khu để
truy cập vào tài khoản iReady của mình.
Học sinh có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài
khoản Google của mình nếu chưa đăng nhập.

Tên người dùng: ID HỌC SINH@fcpsschools.net

https://i-readycentral.com/videos/i-ready-family-video-english/
https://i-readycentral.com/view-resource/?id=16693
https://www.fcps.edu/us
https://www.fcps.edu/us


Tiếp theo, học sinh sẽ được yêu cầu nhập mật
khẩu của mình.

Mật khẩu: Mạng FCPS

Mật khẩu của hoc sinh giống với mật khẩu được
sử dụng để đăng nhập vào thiết bị. Vui lòng liên
hệ với giáo viên của minh nếu bạn cần mật khẩu.

Khi hoc sinh đã đăng nhập vào tài khoản iReady,
hoc sinh sẽ được yêu cầu chọn một môn học.

Phụ huynh và học sinh có thể theo dõi số phút
làm bài bằng cách bấm vào mục Tiến trình của tôi
ở cuối màn hình.

Học sinh nên dành 45 phút cho môn đọc và 45
phút cho môn toán mỗi tuần.



Nghiên cứu cho thấy khoảng 45 phút mỗi tuần
dành thời gian làm bài trong môn Toán và cả môn
Đọc sẽ mang lại sự phát triển có lợi nhất cho học
sinh.

Học sinh và phụ huynh có thể xem Thời gian Thực
hiện Công việc hàng tuần bằng cách nhấp vào
Tiến trình của tôi.

Hướng dẫn gia đình
● tiếng Anh
● Tiếng Tây Ban Nha
● Tiếng Ả Rập
● Tiếng Việt

Tủ lạnh Mẹo cho bài học tại
nhà

● Tiếng Anh Tiếng
● Tây Ban Nha
● Tiếng Ả Rập
● Tiếng Việt

Tài liệu gia đình và danh sách
kiểm tra để đánh giá tại nhà

● Tiếng Anh Tiếng
● Tây Ban Nha
● Tiếng Ả Rập
● Tiếng Việt

https://i-readycentral.com/download?res=479&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download?res=480&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download/?res=37282&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download/?res=37322&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download/?res=37810&view_pdf=1)
https://i-readycentral.com/download/?res=39072&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download/?res=39112&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download/?res=39077&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/pdfs/family-flyer-and-checklist-for-assessing-at-home-english/
https://i-readycentral.com/download/?res=34943&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download/?res=36254&view_pdf=1
https://i-readycentral.com/download/?res=36267&view_pdf=1

