Lập Tài Khoản trên Parent Cloud
Lập Tài Khoản trên Parent Cloud
Phụ Huynh/Người Giám Hộ có thể truy cập cổng thông tin Parent Self-Serve của TEAMS qua ứng
dụng AISD Parent Cloud để theo dõi điểm số cũng như tình trạng đi học chuyên cần của con em
mình.
Lưu ý: Hiện chỉ có những người sử dụng thuộc diện Phụ Huynh/Người Giám Hộ trên hệ thống TEAMS
mới có thể truy cập cổng thông tin Parent Self-Serve qua Parent Cloud. Tất cả các diện liên lạc khác
(chẳng hạn như ông (bà), cô dì/chú bác) về sau cũng sẽ có thể xem thông tin về học sinh qua Parent
Cloud. Nếu quý vị là phụ huynh/người giám hộ, nhưng không thể liên kết một học sinh với tài khoản Parent
Cloud của quý vị trên trang màn hình lập tài khoản, vui lòng liên lạc với khu học xá của con quý vị hoặc gọi
Đường Dây Trợ Giúp về Công Nghệ dành cho Phụ Huynh (Parent Technology Support Help Line) tại số
512-414-9187.

1. Mở một cửa sổ trình duyệt internet. Tới trang web my.austinisd.org.

2. Bấm chọn ‘Click here to create your parent account’.

3. Đọc phần thỏa thuận của người sử dụng. Đánh dấu vào ô ‘I agree to the above terms of
usage’ sau đó bấm Next.
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4. Điền mẫu đơn Đăng Ký Sử Dụng Parent Cloud. Đánh dấu ô Liên Lạc Phụ Huynh/Người Giám
Hộ và nhập vào thông tin của con quý vị, sau đó bấm Next.
Lưu ý: Thông tin học sinh nhập vào phải khớp với thông tin trong hệ thống TEAMS. Sau khi quý vị đã
liên kết một đứa trẻ với tài khoản của quý vị, nếu quý vị thuộc diện Phụ Huynh/Người Giám Hộ cho
bất kỳ trẻ em nào khác, những trẻ em đó sẽ tự động được liên kết tới tài khoản của quý vị. Nếu quý vị
không nhìn thấy tất cả các con quý vị trên cổng thông tin Parent Self-Serve, vui lòng liên lạc với Văn
Phòng Dịch Vụ Học Sinh (Office of Student Services) tại số 512-414-1726.

5. Để bảo mật thông tin, nhập các ký tự vào trong ô thích hợp, sau đó bấm Next.
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6. Một email sẽ được gửi tới địa chỉ email mà quý vị cung cấp. Quý vị phải bấm vào đường liên
kết trong email đó để xác nhận địa chỉ email và kích hoạt tài khoản Parent Cloud của quý vị.

7. Đăng nhập bằng tên người sử dụng và mật khẩu mà quý vị nhập vào trong mẫu đơn
Đăng Ký Sử Dụng Parent Cloud. Bấm Next.

8. Chờ vài phút trong khi hệ thống lập tài khoản cho quý vị. Sau khi tài khoản của quý vị đã
sẵn sàng, bấm vào đường liên kết để đăng nhập.

9. Đăng nhập bằng tên người sử dụng và mật khẩu của quý vị.
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10. Để truy cập cổng thông tin Parent Self-Serve, bấm vào My Student-Estudiante ở cuối trang
màn hình, sau đó bấm vào biểu tượng Parent Self-Serve trên trang giao diện Cloud.
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