
1. Go to Google 

1. Truy cập Google 

2. Click on the person icon in the upper right hand side of the screen 

2. Nhấp vào biểu tượng người ở phía trên bên phải màn hình 

3. Click Sign In 

3. Nhấp Đăng nhập 

Username: student.name @jpschools.org 

 Tên đăng nhập: học sinh.tên @ jpschools.org 

Password: 0123abcd 

 Mật khẩu: 0123abcd 

**** If the password does not work after three tries, please do not try again for at least 15 minutes. You will 
be locked out of your account if you continue. **** 
**** Nếu mật khẩu không hoạt động sau ba lần thử, vui lòng không thử lại trong ít nhất 15 phút. Quý vị sẽ bị 
khóa khỏi tài khoản của quý vị nếu quý vị vẫn tiếp tục đăng nhập không ngừng. **** 
  
 
4. Click the "waffle" icon. (This is the square symbol with 9 dots.) 

 4. Nhấp vào biểu tượng "waffle". (Đây là biểu tượng hình vuông có 9 chấm.) 

5. Click Classroom 

 5. Bấm vào lớp học 

6. Click the plus symbol (add class) 

 6. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng (thêm lớp) 

7. Type in our class code 

 7. Nhập mã lớp của chúng tôi 

Class Code: 789xyz 

 Mã lớp: 789xyz 

This should link you to a class titled Ms. / Mr. -------  Class. Here you will find online links and resources for 
all our class subjects. 
Điều này sẽ liên kết quý vị với một lớp có tựa đề bài Bà / Ông ------- Lớp. Ở đây quý vị sẽ tìm thấy các liên kết 
và bài tập trực tuyến cho tất cả các môn học của chúng tôi. 
  
 
Enjoy!!  

 

Please contact me if you have any questions or concerns by email or Class DoJo. 

Vui lòng liên hệ với tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào qua email hoặc Class DoJo. 
teacher.email @jpschools.org 


