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Truy Cập Các Nguồn Tài Liệu Trên Mạng 
 
PHỤ HUYNH – Là giáo chức đầu tiên của con em, quý vị có biết là quý vị có thể giúp đỡ con em học hành ở nhà không? 
Quý vị có thể, và để giúp quý vị được thành công, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị các tài liệu trên mạng để sử dụng ở 
nhà. Dưới đây là những hướng dẫn về cách truy cập các nguồn này qua “PowerUp HUB” của HISD và một danh sách các 
tài liệu giảng dậy trên mạng mà chúng tôi cung cấp miễn phí để sử dụng cho con em quý vị.  
 
BƯỚC  1: Log On (Đăng nhập) vào “PowerUp HUB” 
Để khám phá các nguồn tài liệu này,  
• Hãy nói con em đăng nhập vào “HISD PowerUp HUB” ở địa chỉ 

http://www.houstonisd.org/hisd . 
• Nhấn vào hình “PowerUp HUB” ở giữa trang hay ở địa chỉ 

https://houstonisd.org/hub. Ở nhà, học sinh đăng nhập với chữ đầu là 
“STUDENT/S” sau đó là số thẻ học sinh ID# - không có cách quãng và 
mật mã (password) là ngày năm sinh (MMDDYYYY).  Thí dụ:  
Username: STUDENT/S1234567 
Password: 01172008  

 
 
 
BƯỚC 2:  Truy cập các Nguồn Tài Liệu Trên Mạng 
Sau khi đã đăng nhập,  
• Nhấn vào “Digital Resources” để biết các nguồn tài liệu có sẵn cho con 

em quý vị. 
• Một số nguồn tài liệu này sẽ đòi hỏi thông tin đăng nhập (log-in 

information), trong khi các tài liệu khác thì không.  
 
 
 
 
 
 

myON (Các lớp PK-5) cho phép sự truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ đâu vào một thư viện có trên 10,000 
sách. Trang “myON” này giúp cho việc tự đọc sách và cho phép các học sinh không chỉ đọc, nhưng còn đọc 
cách thân thiện và bị thu hút bởi các bản văn theo phương cách mới. Nguồn tài liệu này được tìm thấy bởi 
nhấn vào hình “English Language Arts”. Hãy giúp con em trở nên người đọc sách giỏi bằng cách nhấn vào 

hình “myOn” và cho biết các chi tiết sau của con em  
• School Name (tên trường):     
• Username:     
• Password: myon  

 

HMH Write Source (Các lớp 2-5) là các nguồn tài liệu trên mạng để giúp dậy văn phạm. Nguồn này được 
dùng để giúp học sinh thấu hiểu cách làm luận cũng như sử dụng văn phạm và cách làm câu. Nguồn tài 
liệu này được tìm thấy bởi nhấn vào hình “English Language Arts”. Hãy nhấn vào hình Write Source và sau 
đó nhấn vào nút Login và cho biết tên và mật mã của con em 

  
• Username:   
• Password:   

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/hisd
https://houstonisd.org/hub
https://ws.hmhpub.com/writesource/�
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HMH Texas GO Math (Các lớp K-5) cung cấp việc truy nhập các bài tập cho học sinh cũng như các nguồn 
tài liệu khác được giáo chức ban ra. Bài tập gồm các phim video Math On-the-Spot mà các học sinh có thể 
sử dụng những mánh lới khi các em tìm đáp số. Các trò chơi Mega Math cũng có để giúp phát triển khả 
năng làm toán. Nguồn tài liệu này được tìm thấy qua việc nhấn vào hình Math. Hãy nhấn vào hình Go 
Math và dùng các mũi tên chỉ xuống để chọn: 

 

• Country:  United States 
• State:  Texas 
• District: Houston Ind School District, Houston 77092 

• School:   _____________________________ 
• User Name:   _______________________ 
• Password:   _______________________ 

Thông tin này sẽ được lưu lại bằng cách đánh dấu vào ô “remember my school”; tuy nhiên, mỗi khi quý vị vào trang này, 
quý vị sẽ phải nhấn vào các ô “User Name” hay “Password” trước khi đăng nhập.  
 

HMS Science Fusion (Các lớp K-5) cung cấp bài tập trên mạng cho học sinh cũng như các nguồn tài liệu 
khoa học và phòng thí nghiệm cho từng bài. Nguồn tài liệu này được tìm thấy qua việc nhấn vào hình  
Science. Hãy nhấn vào hình Science Fusion và dùng các mũi tiên chỉ xuống để chọn:  

• Country:  United States 
• State:  Texas 
• District: Houston Ind School District, Houston 77092 

• School:  __________________________ 
• User Name:   ______________________ 
• Password:   _______________________ 

Thông tin này sẽ được lưu lại bằng cách đánh dấu vào ô “remember my school”; tuy nhiên, mỗi khi quý vị vào trang này, 
quý vị sẽ phải nhấn vào các ô “User Name” hay “Password” trước khi đăng nhập.   
 

Studies Weekly (Các lớp K-5) là nguồn giảng dậy trên mạng để giúp cho việc dậy và học các môn xã hội 
học. Học sinh có thể thấu hiểu các bài qua nhiều trò chơi và sinh hoạt giúp cho việc học. Học sinh có thể 
duyệt lại các bài xã hội học và cũng cố khả năng văn hóa cũng như xem phim video mà nó hỗ trợ cho 
nhiều đề tài và các bài tập.  Nguồn tài liệu này được tìm thấy qua việc nhấn vào hình Social Studies. 

 
Learning.com (Các lớp K-5) cung cấp sự hỗ trợ cho các học sinh tiểu học để phát triển các khả năng kỹ 
thuật và để trổi vượt trong thế giới kỹ thuật số. Vì HISD trang bị cho học sinh với các khả năng hiểu biết kỹ 
thuật số cần cho sự thẩm định trên mạng, lên đại học, và đi làm, học sinh có thể tập đánh máy, trau dồi 
khả năng kỹ thuật và làm các bài tập do giáo chức đưa ra. Trang “Learning.com” giúp học sinh trở nên 

những người thành thạo về điện toán. Nguồn tài liệu này được tìm thấy qua việc nhấn vào các hình (English Language 
Arts, Math, Science, Social Studies). 
 

Vocabulary.com (Grades 4-5) bao gồm tự điển thông minh nhất thế giới với các trò chơi thích hợp mà 
chúng giúp học sinh thấu hiểu các chữ mới nhanh chóng. Nguồn tài liệu này được tìm thấy qua việc nhấn 
vào hình English Language Arts. Hãy giúp con em khám phá ra một thế giới các chữ hoàn toàn mới bằng 
cách nhấn vào hình Vocabulary.com và cho biết các dữ kiện đăng nhập của con em quý vị.  
 
 
Think Through Math (TTM) là một chương trình học hỏi trên mạng giúp học sinh thấu hiểu hơn các ý niệm 
quan trọng của toán và các khả năng tìm đáp số. Chương trình này, sẽ miễn phí qua khởi xướng Texas 
SUCCESS cho những học sinh từ lớp 3-8 vào đầu mùa Xuân 2016, là nguồn tài liệu dậy toán được đề nghị 
cho các học sinh trong HISD. Khi học sinh tự mình làm bài trên máy điện toán ở nhà hay ở trường, các em 

có thể được sự giúp đỡ mau chóng từ các giáo chức có chứng nhận của tiểu bang. 
 
Hãy nhớ liên lạc với giáo chức của con em để biết thêm những đề nghị khác. 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf

