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Xem Học Tập Kết Hợp  

Trên Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh  
 

Hướng dẫn trong các bước này dành cho phụ huynh hoặc người giám hộ nào đã có sẵn tài 

khoản Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh. Nếu bạn không có tài khoản Cổng Thông Tin Dành 

Cho Phụ Huynh, hãy tham khảo phần Đăng Ký Parent & Family Portal Account Stepper (Các 

Bước Đăng Ký Tài Khoản Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh). 
 

Phụ huynh nào truy cập vào tài khoản Phụ Huynh có thể nhận ra Nhóm Học Tập Kết Hợp Hybrid 

của học sinh. Nếu cố gắng xem thông tin này trước ngày 22 tháng 2 để biết những ngày con của 

bạn sẽ học trực tuyến, phụ huynh / giám hộ nên bắt đầu ở Bước 1 trên trang 3. Việc học trực 

tiếp bắt đầu vào tuần của ngày 22 tháng 2 năm 2021. Học sinh nào theo học trực tiếp sẽ đến 

trường vào: 

● chỉ thứ hai và thứ ba  

● chỉ thứ năm và thứ sáu, hoặc  

● Thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu (dành cho những học sinh có nhu cầu phức tạp). 
 

Sử Dụng Tài Khoản Phụ Huynh  
 

1. Đi vào trang web: http://www.philasd.org. Chọn nút Login bên phải màn hình phía dưới 

phần thông báo ở đầu trang. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Đánh vào Tên Người Dùng và Mật Khẩu. Nhấp vào chữ Login. 
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3. Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ mở Cổng Thông Tin Phụ Huynh. Khi Cổng Thông Tin Phụ 

Huynh mở ra thì nó sẽ tải lên phần Message Center. Bạn cần làm thêm vài bước nữa để 

xem những ngày cụ thể con mình sẽ đến trường học trực tiếp hay ở nhà học trực tuyến. 
 

Hôm Nay Con Tôi Học Trực Tuyến Phải Không? 

 

1. Nhấp vào chữ Today bên trái màn hình trong phần mục lục. 

 
 
 

2. Phần ở giữa sẽ thay đổi để hiển thị lịch học của Today (hôm nay). Bạn sẽ thấy Blended 

Learning Group (Nhóm Học Tập Kết Hợp) của con bạn. Nếu ngày hôm nay con của bạn 

học trực tuyến ở nhà thì bạn sẽ thấy chữ Virtual phía trên lịch học cùng với ngày trong 

tuần. 

 
Lưu ý:  Nếu con bạn đến trường học trực tiếp thì sẽ không xuất hiện chữ virtual. 

 

Kiểm Tra Tình Trạng Học Trực Tuyến Của Học Sinh Vào Những 

Ngày Khác  
1. Nhấp vào chữ Calendar (lịch) bên trái màn hình trong phần mục lục. 
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2. Phần ở giữa sẽ thay đổi và hiển thị chữ Calendar (lịch).  Hãy chọn chữ Schedule (thời 

khóa biểu) hoặc chữ Attendance (điểm danh). Bạn có thể chọn ngày trên lịch để xem 

hôm đó con bạn có học virtual (trực tuyến) ở nhà hay không. Chữ Virtual ở phía trên 

thời khóa biểu cùng với ngày trong tuần.   

 
Lưu ý: Chữ Virtual sẽ không xuất hiện vào bất cứ những ngày nào trước ngày 22 tháng 

2, có nghĩa là ngày đầu tiên học sinh khắp Sở Giáo Dục sẽ trở lại trường học trực tiếp.  
 

3. Nếu bạn chọn một ngày và bạn không thấy chữ Virtual sau khi chọn chữ Schedule hay 

chữ Attendance, điều đó có nghĩa là con bạn nên đến trường học trực tiếp vào ngày 

hôm đó và bạn chỉ thấy ngày trong tuần hiển thị phía trên thời khóa biểu. 


