
Làm Cách nào để Ghi danh cho
Trang mạng Aeries cho Phụ huynh



Hãy vào my.hbuhsd.edu và nhấn vào  
Aeries SIS – Nút có hình con Ó



Nhấn vào “Create New Account” (Lập Trương mục Mới)



Chọn Parent (Phụ huynh) rồi nhấn vào nút “Next” (Kế tiếp)



Cho vào địa chỉ email của quý vị và password (mật khẩu) 
mà quý vị muốn. Rồi nhấn vào nút “Next” (Kế tiếp).



Bây giờ là đến lúc mở xem email của quý vị.



Đây là một email tiêu biểu giống như trên.
Xin ghi nhận là email đến từ portaladmin (người điều hành trang 
mạng) và hàng chữ cho đề tài được ghi là “Aeries Account 
Verification” (Kiểm chứng Trương mục Aeries).
Trong phần lớn trường hợp, quý vị sẽ nhận được email dưới 5 
phút.  Tuy nhiên, xin đợi 2 tiếng để email đến và mở xem phần 
SPAM (thư rác) và Junk folders (hồ sơ phế thải) trước khi gọi 
chúng tôi để được giúp.



Xin cẩn thận chép (copy) “code” (mã số) từ email và phải biết chắc rằng quý vị 
không có chép một khoảng trống phía trước hay phía sau mã số này.



Đánh vào hay dán (paste) ‘Email Code’ (Mã số từ Email) 
và nhấn vào “Next” (Kế tiếp)



Nhấn vào nối kết “Return to Login Page” (Trở về Trang 
Đăng nhập)



Đăng nhập bằng email và password (mật khẩu) của quý vị



Đánh vào Student ID Number (Số ID Học sinh) của con quý vị, Primary 
Telephone Number (Số Điện thoại Chính) và Verification Pass Code 
(VPC) [Mã số Kiểm chứng] mà được gửi đến nhà quý vị.

Nếu quý vị không có số VPC, thì xin hãy đến văn phòng trường.  Chúng 
tôi không được phép cho số này trên điện thoại.



Chọn Name và Relationship (Tên và Mối liên hệ) với Học sinh hay “None 
of the above” (Không có điều gì kể trên), rồi nhấn vào “Next” (Kế tiếp)



Quý vị bây giờ được nhập vào và được liên kết với con 
quý vị trong HBUHSD Aeries Portal (Trang mạng Aeries 
của Học khu Trung học Huntington Beach). Quý vị có thể 
thêm một đứa con khác vào trương mục của quý vị hay 
nhấn vào nối kết Home (Nhà) để bắt đầu tìm kiếm.  



Tin tức trong Aeries có chứa hồ sơ về lịch sử ở 
trường, kết quả bài thi của tiểu bang, các quy định để 
tốt nghiệp và hơn thế của con quý vị.
Tin tức về sự có/vắng mặt được thường xuyên cập 
nhật và một số giáo viên có thể dùng Aeries 
Gradebook để theo dõi và báo cáo các điểm tiến bộ 
trong lớp và cung cấp mô tả ngắn về các bài phải làm.



Rất nhiều giáo viên của chúng tôi đang dùng Canvas để giúp học sinh đạt các nguồn trợ 
giúp học vấn, để gửi các thông báo tức thời đến các thiết bị di động và để cho học sinh ý 
kiến về việc học của chúng. Điều này sẽ giúp con quý vị chuẩn bị tốt hơn trong việc học trên 
mạng ở đại học và ở chỗ làm và giúp chúng liên kết với nhau và với các giáo viên khi ở 
ngoài lớp.

Tốt nhất là để con quý vị chỉ cho quý vị cách chúng đăng nhập vào Canvas và dùng Canvas 
trong các lớp của chúng.  Tuy nhiên, các bài làm và các điểm tiến bộ của chúng từ Canvas 
sẽ có cho quý vị ở my.hbuhsd.edu bằng cách nhấn vào nút “my classes” (các lớp của tôi).

Xin xem trang  Canvas Help For Students (Trợ giúp Canvas cho Học sinh) để biết thêm.

Canvas là gì?

https://hbuhsd.instructure.com/courses/5128
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