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HUB 
HUB, còn được nổi tiếng vì học thuật của nó, là hệ quản lý học hành (LMS) của khu học chánh. Một hệ quản 
lý học hành là một sự giảng dạy trực tuyến và một nền học hỏi cho phép học sinh tiếp cận với nhiều tài liệu kỹ 
thuật số, liên lạc với giáo chức, làm bài và nhiều điều khác. Học sinh có thể tiếp cận các bài học, nộp bài và đồ 
án, hợp tác, và liên lạc với giáo chức của mình. HUB có thể truy cập từ bất cứ dụng cụ nào bằng cách vào 
trang www.HoustonISD.org/HUB hoặc sử dụng một dụng cụ đa năng với “app” học hành của nó. 

Teams (Nhóm) 
Các giáo chức sẽ 1ung “Microsoft Teams” để cung cấp sự giảng dạy sống động và liên tục hỗ trợ học sinh để 
phong phú cảm nghiệm học hỏi qua những đối thoại, hội họp qua hình ảnh video và tiếng nói, và các sinh hoạt 
sống động 
 
Các Nguồn Kỹ Thuật Số 
HISD cung cấp nhiều loại nguồn kỹ thuật giáo dục cho học sinh để truy cập, điều đó gồm “textbooks”, các áp 
dụng với nội dung rõ rệt, thư viện trực tuyến, và các dụng cụ thẩm định cấu tạo và tổng hợp. Học sinh có thể 
trực tiếp đăng nhập vào trang “Digital Resources” qua www.HoustonISD.org/DigitalResources. Vui lòng lưu 
ý rằng học sinh cần đăng nhập khi sử dụng địa chỉ email HISD và mật khẩu của mình. 

 
Office 365 
“Office 365 for Education” là một bộ trực tuyến bao gồm các dụng cụ thông tin và sản xuất tỉ như Outlook, 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote, và OneDrive. Học sinh có thể truy cập email của mình qua Outlook, vào 
Microsoft Teams để họp trực tuyến và các lớp, và sử dụng các phiên bản trực tuyến của Microsoft. 

 
Google Suite for Education 
“Google Suite for Education” cho phép học sinh HISD tiếp cận Google Slides, Google Docs, Google Sheets, 
Google Forms, Google Sites, Google Drive, và Google Drawings. Học sinh có thể dùng các chương trình này 
để hợp tác, sáng tạo, và chỉnh sửa các hồ sơ theo thời gian thực (real-time), mà có thể chia sẻ và truy cập bởi 
nhiều dụng cụ.  

 
HISD Connect Parent Portal 
“HISD Connect Parent Portal” là một dịch vụ trực tuyến, qua ứng dụng PowerSchool, nó cho phép phụ huynh 
và/hoặc giám hộ tiếp cận nhiều loại thông tin về con em của mình. 
 
Là người sử dụng có đăng ký, quý vị có thể đăng nhập 
để xem thông tin tỉ như các bài trong lớp và lịch học 
sinh và ngay cả liên lạc điện tử với các giáo chức. 
Dưới đây là một số loại thông tin mà quý vị có thể truy 
cập: 

• Sự Hiện Diện Trong Giai Đoạn và Hàng Ngày  
• Thời Khóa Biểu và Bài Tập Trong Lớp  
• Báo Cáo Tiến Bộ   
• Phiếu Điểm  
• Các Nguồn Năng cho Phụ  
• Huynh và Học Sinh 

 

Quý vị cũng có thể truy cập “HISD Parent 
Connect Portal” bằng cách cài đặt “PowerSchool 
app” vào dụng cụ di động của mình.   

Để được giúp đỡ thêm, quý vị có thể liên lạc 
với “HISD Technology Service Desk”. 
Điện thoại: 713-892-7378 
Email: servicedesk@houstonisd.org 
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