
Làm Cách nào để Ghi danh cho 
Trương mục Canvas cho Phụ huynh



Xin vào→ http://my.hbuhsd.edu

http://my.hbuhsd.edu


Nhấn vào biểu tượng Canvas



Nếu con quý vị chưa rời khỏi Canvas, thì quý vị sẽ nhận được một màn hình như 
trên. Nếu quý vị muốn có trương mục dành cho phụ huynh, thì quý vị phải nhấn vào 
“Logout” (ra khỏi hệ thống)



Nhấn vào Parent Banner (Biểu hiệu cho Phụ huynh)



Cho vào tin tức cho con quý vị.

username (tên người dùng) là  địa chỉ 
Gmail có đề @student.hbuhsd.edu
Mật khẩu mặc định (default password) 
là 8 số Verification Pass Code (VPC) 
[Mã số để Kiểm chứng] trừ phi chúng 
đã chọn một mật khẩu mới.  Xin hãy lấy 
mật khẩu từ con quý vị.

NỐI KẾT ĐỂ GIÚP ĐỠ

Nếu không biết Gmail đề @hbuhsd
Nếu không biết VPC

https://docs.google.com/document/d/1DPeeMA41vYHBzXQwFqPNc_kUZwoA1fCMuoltpm3YVDQ/pub
https://docs.google.com/document/d/1qWZ-5nVo5srrXdhM9WiwZNYJY0iUpVACmOw_3YDc5jY/pub


Quý vị có thể thực 
hiện các thứ bây 
giờ hay xem email 
của quý vị.  Xin chờ 
tối đa một tiếng để 
email đến.  Và nhớ 
xem phần SPAM 
(thư rác) và Junk 
email filters (gạn 
lọc email phế thải)



Quý vị có thể thiết lập cấu hình ý muốn mình cho thông tin và 
khám phá các nguồn trợ giúp có sẵn cho quý vị ở đây.

Chúng tôi đề nghị phụ huynh bắt đầu bằng cách nhấn vào
“My Child’s Classes” (Các Lớp của Con tôi)



Quý vị có cần cho thêm một người con nào mà 
quý vị muốn theo dõi vào Trương mục Canvas 

của quý vị không?

Xin xem Hướng dẫn Canvas ở How Do I Link to Another Student as an Observer? (Làm cách nào để 
tôi nối kết với một Học sinh Khác như là một Người theo dõi?)

http://guides.instructure.com/m/4144/l/237751-how-do-i-link-to-another-student-as-an-observer


Xin đừng quên Xem email của quý vị.
Từ: HBUHSD Canvas <notifications@instructure.com>
Đề tài: Confirm Registration: Canvas (Xác nhận việc Ghi 
danh: Canvas)



Nối kết mà quý vị cần nhấn vào là ở dưới cùng hết



Ghi danh password (mật khẩu) của quý vị và quý vị đã sẳn sàng: )



Lần tới mà quý vị muốn đăng 
nhập vào Canvas thì chỉ cần trở 
lại my.hbuhsd.edu, nhấn vào 
biểu tượng Canvas và đăng 
nhập bằng email và password 
(mật khẩu) của quý vị.

Quý vị cũng có thể vào Canvas 
ở
http://hbuhsd.instructure.com
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