
Hướng Dẫn SửCổng Thông Tin Cơ Sở Vô Hạn Trường
DụngCông Quận Catoosa

● Người dùng mới có thể sử dụng trình duyệt web của bạn để truy cập màn hình Đăng nhập
Cổng (Người dùng Mới) Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Internet Explorer (Microsoft),
Firefox (Mozilla) hoặc Safari (Apple).

● Địa chỉ web là https://campus.catoosa.k12.ga.us/campus/portal/catoosa.jsp hoặc sử dụng liên
kết CỔNG PHỤ HUYNH trên trang web của Trường Công Lập Quận Catoosa là
http://wvvw.catoosa.k12 .ga.us

● Nếu bạn là người dùng mới, bạn sẽ cần tạo tài khoản của mình trước khi có thể đăng nhập.
● Bạn nên có một khóa kích hoạt cổng thông tin từ trường học của con bạn (chỉ cần một mã

khóa ngay cả khi bạn có nhiều hơn một học sinh). Vui lòng không chia sẻ tài khoản của bạn.

** Xin lưu ý các ô màu đỏ bên cạnh hình ảnh có chứa văn bản được dịch từ hình ảnh. **

Đây có phải là lần đầu
tiên bạn truy cập tài

khoản này? Nhấp vào
Trợ giúp để nhập

Khóa kích hoạt của
bạn.

● Khi bạn nhấp vào tab HELP, màn hình sẽ mở rộng và cung cấp cho bạn một vài liên kết khác
để nhấp vào.

● Nhấp vào liên kết “Nếu bạn không có Khoá Kích hoạt, hãy nhấp vào đây" sẽ giới thiệu bạn đến
trường học.
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Nhấp vào đây nếu bạn
có.

● Khoá Kích hoạtNhấp vào "không có Khoá Kích hoạt" sẽ giới thiệu bạn trở lại trường để có
khóa kích hoạt. Khóa kích hoạt là liên kết an toàn giữa bạn và con bạn.

● Hãy nhập Khóa kích hoạt của bạn và nhấn nút "Gửi". Số này sẽ có trên thư bạn nhận được từ
trường sau khi nộp đơn đăng ký. Nếu bạn cần một ứng dụng xin vui lòng liên hệ với trường
học của con bạn.
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Nhập khóa của bạn
vào ô trống và nhấp

vào nút GỬI.

● Tạo tài khoản của bạn bằng cách tạo tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng sẽ phải là
một tên không được sử dụng, vì vậy bạn có thể không có được lựa chọn đầu tiên của mình.
Sau khi bạn nhập tên người dùng và mật khẩu của mình hai lần (để đảm bảo rằng nó được
nhập chính xác), hãy nhấn "Tạo tài khoản".
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● Nếu không có tên người dùng trùng lặp, hệ thống sẽ cho bạn biết tài khoản đã được tạo thành
công. Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào cổng thông tin và xem thông tin của học sinh.

● Nhấp vào liên kết trên màn hình tạo tài khoản thành công hoặc sử dụng trình duyệt web của
bạn để truy cập màn hình PortaLog-in.
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○ URL (địa chỉ web) là httros: //campus.catoosa.k12.cia.usicampusiportalicatoosa.jsp.
Hoặc truy cập cổng thông tin qua trang web của Trường Công Lập Quận Catoosa.

○ Ảnh chụp màn hình của màn hình đăng nhập ở trên (hình ảnh đầu tiên).
○ Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn vào khoảng trống được cung cấp và nhấp

vào nút "Đăng nhập".
○ Nếu nỗ lực đăng nhập của bạn không thành công:

■ Đảm bảo rằng tên người dùng và mật khẩu chính xác. Điều này nghe có vẻ đơn
giản nhưng hãy gõ tên người dùng và mật khẩu từ từ và đảm bảo nó chính xác.

■ Sau 5 lần thử không thành công, phần mềm sẽ tự động khóa tài khoản người
dùng của bạn. Điều này là để ngăn chặn truy cập trái phép bằng cách đoán mật
khẩu. Bạn có thể phải liên hệ với trường học để được mở khóa tài khoản của
mình.

■ Hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một lần đăng nhập thay thế sau 5 lần thử nên nếu
biết mật khẩu bạn vẫn có thể đăng nhập. Màn hình tương tự như màn hình bên
dưới. Nhập các ký tự hiển thị trong hộp bên dưới cùng với tên người dùng và
mật khẩu của bạn để đăng nhập.

● Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chào đón với màn hình chính của cổng Infinite
Campus.
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● Trang chủ Cổng thông tin Khuôn viên Vô hạn

Nếu bạn có nhiều học
sinh, hãy chọn một

học sinh để xem điểm
và điểm danh.

Biểu tượng trang chủ
này sẽ đưa bạn trở lại

màn hình này.

● Điều đầu tiên cần chú ý là khu vực tin nhắn ở màn hình trung tâm.
○ Tin nhắn của Quận được hiển thị ở trên cùng. Đây là những thông báo được

toàn hệ thống trường học và học khu đăng tải.
○ Tin nhắn của trường là tiếp theo và giống như khu học chánh là tin nhắn được

đăng bởi các trường. Nếu bạn có học sinh ở nhiều trường, tất cả tin nhắn của
trường sẽ hiển thị trên trang gia đình.

○ In Box là nơi bạn sẽ nhận được các tin nhắn cá nhân. Chúng sẽ bao gồm các tin
nhắn mà bạn có thể đã nhận được qua Email (nhấp vào “X” để xóa tin nhắn).

● Khu vực menu bên trái dựa trên gia đình khi trang chủ mở ra, vì vậy thông tin hiển thị sẽ dành
cho tất cả học sinh của bạn.

○ Nút thông tin hộ gia đình cho phép bạn thay đổi số điện thoại nhà riêng của mình. Thay
đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thành viên tích cực của hộ gia đình. Nói cách
khác, nó sẽ thay đổi số nhà cho tất cả các thành viên trong gia đình (bố mẹ và con cái).

○ Lịch sẽ có thông tin trên đó cho tất cả học sinh ở tất cả các trường là thành viên của gia
đình.

○
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Lịch gia đình hiển thị
tất cả các học sinh

trong gia đình.

○ Tất cả Tin nhắn cho tất cả các trường mà con bạn theo học sẽ hiển thị. Tất cả E mail và
thông báo cũng sẽ hiển thị.

○ Có một lựa chọn để thay đổi mật khẩu của bạn (Quản lý tài khoản). Bạn sẽ được yêu
cầu nhập mật khẩu cũ sau đó nhập mật khẩu mới hai lần. Bạn có thể thay đổi điều này
thường xuyên nếu bạn muốn.

○ Thay đổi tùy chọn liên hệ ảnh hưởng đến cách trường liên hệ với bạn và những trường
hợp nào họ sẽ liên hệ với bạn.

○ Việc lựa chọn Quận Catoosa sẽ đưa bạn đến trang web của Trường Công Quận
Catoosa.

● Menu ở trên cùng
○ Cho phép bạn chọn sinh viên bạn muốn xem (trong trường hợp người dùng là sinh

viên, họ tự động được đặt mặc định cho thông tin của riêng họ).
○ Quay trở lại trang chủ.
○ Đăng xuất khỏi hệ thống Infinite Campus.

● Trang Thông tin Sinh viên
○ Menu bên trái một lần nữa chọn các nội dung chính.
○ Lựa chọn Lịch hiển thị bên dưới (nó là mặc định khi bạn chọn một sinh viên).
○ Lịch hiển thị ngày học, ngày nghỉ, v.v.
○ Lịch cũng hiển thị bài tập, bài kiểm tra, v.v.
○ Bạn cũng có thể tìm thấy các sự kiện điểm danh trên lịch (vắng mặt, đi muộn hơn, v.v.).
○ Chọn một trong các biểu tượng và nhấp vào biểu tượng đó sẽ mở ra thông tin chi tiết

cho ngày đó.
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○ Thông tin này có thể là lịch sử, hiện tại (hôm nay) hoặc cho các sự kiện trong tương lai.
Chỉ cần di chuyển lịch sang tháng và chọn các sự kiện vào ngày bạn muốn xem.

● Lịch biểu hiển thị tất cả các lớp học của học sinh cho mỗi học kỳ ở định dạng bảng.
○ Điều này chứa các lớp và khối mà chúng đáp ứng cho thuật ngữ hiện tại.
○ Có thể liên hệ với nhiều giáo viên qua Email tại đây. (Tên của họ được liên kết nóng với

địa chỉ Email của họ).

● Điểm danh sẽ nêu chi tiết các sự kiện tham dự như đi học muộn và vắng mặt (có lý do hoặc
không có lý do).

● Điểm cho biết điểm của sinh viên trong tất cả các lớp mà họ đã đăng ký.

Đây là những điểm
mới nhất được đăng.

Mũi tên nhỏ mở rộng
hoặc thu gọn chủ thể.

Các khóa học được
hiển thị bằng phông
chữ màu xanh lam là
các khóa học đang
hoạt động hiện tại.

● Báo cáo Bài
○ tập còn thiếu chỉ là, những bài tập đến hạn phải hoàn thành nhưng vẫn chưa được

chấm điểm hoặc nộp lại cho giáo viên. Điều này cung cấp cho bạn một báo cáo bằng
văn bản.
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● Số dư nhà ăn Số
○ tiền trong tài khoản nhà ăn của học sinh. Nếu đó là một số âm, tài khoản được rút ra

quá nhiều.

● Liên hệ Khẩn cấp
○ Liệt kê tất cả các liên hệ khẩn cấp trong hồ sơ để nhà trường liên hệ. Nếu bạn muốn

thay đổi những điều này, vui lòng thông báo cho trường (tốt nhất là bằng văn bản).

Sau khi tài khoản của bạn được thiết lập, bạn có thể truy cập tài khoản từ điện thoại thông minh hoặc
máy tính bảng của mình. Bạn có thể tải một Ứng dụng từ App Stores để chạy cổng thông tin. Đăng
nhập vào App Store cho thiết bị của bạn và tìm kiếm Infinite Campus hoặc theo các liên kết trên cổng
thông tin chính từ trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Tài liệu này sẽ không bao
gồm giao diện đó. Dưới đây là ảnh chụp màn hình Màn hình chính của thiết bị di động.

Hướng dẫn Cổng thông tin Khuôn viên Infinite 12-03-2012 Trang9



Hướng dẫn Cổng thông tin Khuôn viên Infinite 12-03-2012 Trang10


