
 Tham Gia “ Microsoft Teams Live Event”  
Khu Học Chánh Houston sử dụng “Microsoft Teams Live Events” (sinh hoạt Microsoft Teams sống động) để phóng đi 

phim video và nội dung cuộc họp cho một cử tọa rộng lớn trực tuyến. Các sinh hoạt này có thể được truy cập trực tuyến 

từ một trình duyệt tương hợp hoặc từ ứng dụng “Microsoft Teams”. Các sinh hoạt công cộng sẽ cho quý vị tham gia cách ẩn 

danh mà không đòi hỏi đăng nhập HISD. 

 Khởi Sự  

 Hãy nhấn vào Nối kết để Tham gia từ mạng 

 Một khi quý vị nhấn và nối kết này để tham gia một sinh hoạt sống động, một ô trình duyệt sẽ mở ra và hỏi quý vị 

muốn tham gia sinh hoạt này từ ứng dụng hay từ mạng. Hãy nhấn vào “Watch on the Web” (theo dõi trên mạng) 
 

  Đăng nhập hoặc tham gia ẩn danh 

   Nếu quý vị có một chương mục (tài khoản) HISD vui lòng nhấn vào chữ “Sign in” (đăng nhập). Các phụ huynh, 

giám hộ, và phần tử cộng đồng có thể tham gia bằng cách nhấn vào “Join anonymously” (tham gia ẩn danh). 
 

Lời khuyên để tham gia một sinh hoạt sống động  

 Hãy biết chắc là tham gia với một trình duyệt tương hợp 

 Các sinh hoạt sống động có thể được tham gia từ các trình duyệt Chrome, Firefox, hoặc Edge trên bất cứ máy 

Windows PC, Mac, hay Chrome- book. 

 Tham gia từ một “Mobile Device” (máy di động) 

 Các sinh hoạt sống động có thể được tham gia từ một điện thoại Android hay iOS bằng cách cài đặt ứng dụng 

“Microsoft Teams” từ “ Play Store” hay “App Store”, theo thứ tự tương ứng. 

 Bật chú thích hay thông dịch 

 Một khi sinh hoạt bắt đầu, quý vị có thế nhấn vào “gear icon” (biểu tượng hộp số) ở góc bên dưới để bật “Closed 

Cap tions” (chú thích) bằng tiếng Anh, Ả Rập, Tây Ban Nha, hay Việt Nam. Để bật chú thích, hãy nhấn vào biểu 

tượng hộp số sau đó chọn “CC”. 
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