
 

 

Hướng dẫn ghi danh Trên Mạng cho học sinh hiện có ở khu học chánh Pasadena 

 

Bạn phải có một địa chỉ hộp thư trước khi bắt đầu quá trình ghi danh. 
 
Bước 1: Tạo tài khoản của bạn. 

• Ðến www.pasadenaisd.org, bấm vào Parents , bấm vào On-Line Registration. 
• Ngôn ngữ: chọn Vietnamese. 
• Bấm vào “Bạn không có Tên người dùng (tài khoản) /Mật mã?” 
• Nhập vào Họ, Tên, Ngày Sinh, Ðiện thoại, Ðiạ chỉ nhà, Ðiạ chỉ hộp thư. 
• Thành lập Tên người dùng cho ban.   
• Ðọc và chấp nhận thỏa thuận quy định của người sử dụng. 
• Một mật mã tạm thời đã được gửi đến hộp thư của bạn. 

Bước 2: Thay đổi mật khẩu tạm thời của bạn để mật khẩu của riêng bạn 
 

• Trở lại www.pasadenaisd.org, bấm vào Parents menu, bấm vào On-Line Registration. 
• Nhập tên người dùng và mật khẩu tạm thời.  
• Thay đổi mật khẩu để  bạn sẽ nhớ, hãy thực hiện theo các hướng dẫn. 

 

Bước 3: Đọc và chấp nhận các yêu cầu tuyển sinh và tài liệu cảnh báo. 
 
Bước 4: Nhập vào thông tin của liên lạc viên nói chung của bạn. 

• Thiết lập thông tin liên lạc viên nói chung của bạn. Thông tin được nhập ở đây có thể được sao chép 
đối với học sinh trong quá trình ghi danh. 

• Liên lạc viên 1 là cần thiết và phải là cha mẹ của học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp. 
• Liên lạc viên 2 là tùy chọn, nhưng nếu nhập vào, phải là cha mẹ của học sinh hoặc người giám hộ hợp 

pháp. 
• Liên lạc viên 3-6 là tùy chọn. 

              

Bước 5: Kết nối với con em (học sinh) của bạn. 
Bấm vào “Thêm một học sinh hiện có ở PISD vào Danh Sách Con Em Của Tôi” 

Bước 6: Nhập mã số truy cập vào 

• Nhập mã truy cập học sinh được cung cấp bởi trường của con quý vị. 
• Lặp lại Bước 6 cho mỗi học sinh. 

  



 
 
Bước 7: ghi danh con em (học sinh) của bạn. 

• Bấm vào Tiến trinh ghi danh  “ 0/7“ 
• Thực hiện theo từng bước, xem xét và cập nhật thông tin của học sinh khi cần thiết bằng cách bấm vào 

mỗi liên kết bước ghi danh không hoàn tất. 
• Bước 1, thông tin của học sinh nếu tên của học sinh, số an sinh xã hội, giới tính, ngày sinh, cần phải 

được thay đổi, xin vui lòng liên lạc với văn phòng trường học mà con quý vị sẽ tham dự trong mùa thu 
năm 2013 để có thông tin cập nhật. 

• Bước 2, liên lạc viên 1 là cần thiết và phải là cha mẹ của học sinh hoặc người giám hộ hợp pháp. 
• Bước 3, liên lạc viên 2 là tùy chọn, nhưng nếu nhập vào, phải là cha mẹ của học sinh 

hoặc người giám hộ hợp pháp. bạn phải bấm vào Lưu Trữ , hay bấm vào không thay đổi hoặc bấm vào 
không còn liên lạc nữa để hoàn tất các bước ghi danh cho học sinh. 

• Bước 4-7 là tùy chọnTuy nhiên, bạn phải bấm vào Lưu Trữ, hay bấm vào không thay đổi 
hoặc bấm vào không còn liên lạc nữa để hoàn tất các bước ghi danh cho học sinh. 

• Lặp lại Bước 7 cho mỗi học sinh. 

Bước 8: Đảm bảo Trạng thái ghi danh cột hiển thị "Đã được ghi danh" cho mỗi học sinh. 

Nếu học sinh có Trạng thái ghi danh "không hoàn tất", không phải tất cả các bước ghi danh đã được hoàn 
thành và do đó quá trình ghi danh cho học sinh là không không hoàn tất. 

 

Tùy chọn bổ sung: 
 

Loại bỏ một học sinh từ danh sách con em của bạn. 
• Bấm vào Loại bỏ cho các học sinh phải được loại bỏ 
• Xác minh rằng bạn muốn loại bỏ các học sinh. 

 
Tài khoản của tôi 

• Từ Tài khoản của tôi, chọn "Thông tin của tôi". Trang này sẽ cho phép bạn thay đổi thông tin người dùng của bạn 
gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ hộp thư. 

• Từ Tài khoản của tôi, chọn “Thay đổi mật khẩu của tôi” 

• Từ Tài khoản của tôi, chọn “Danh Sách Liên lạc viên của tôi” Trang này sẽ cho phép bạn thay đổi thông tin liên 
lạc viên nói chung của bạn. 

• Từ Tài khoản của tôi, chọn  "Ai có quyền truy cập cho học sinh của tôi".  Bạn có thể kiểm tra xem xem người 
dùng khác, những người có quyền truy cập để xem và cập nhật thông tin của con em. 

Đối với các câu hỏi về hệ thống Ghi Danh Học Sinh Trên Mạng, xin vui lòng liên hệ với 
onlineregistrationhelp@pasadenaisd.org. 
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