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Mật khẩu ban đầu
Aisd20080123

Seesaw là hệ thống quản lý học tập đã được phê chuẩn của Arlington 
ISD dành cho học sinh Lớp mầm non, Mẫu giáo, Lớp 1 và Lớp 2. Hệ 
thống này cho phép học sinh tham gia vào các hoạt động tương tác để 
“thể hiện kiến thức của các em” thông qua việc sử dụng hình ảnh, 
đoạn video, hình vẽ, hình dạng, và văn bản.

Seesaw chạy trên máy tính để bàn máy tính xách tay và Chromebook 
bằng cách sử dụng trình duyệt web, và trên máy tính bảng và điện 
thoại thông minh bằng cách sử dung ứng dụng Seesaw Class.

• Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Seesaw trên thiết bị học tập
tại nhà

• Video hỗ trợ phụ huynh sử dụng Seesaw   (en Español)

LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO NGƯỜI DÙNG DI ĐỘNG:
Các cài đặt cấp khu học chánh yêu cầu rằng học sinh phải đăng nhập vào 
Seesaw thông qua RapidIdentity trong trình duyệt web, chứ không phải 
qua ứng dụng di động Seesaw Class. Điều này khác so với cách học sinh 
có thể đã đăng nhập vào Seesaw tại trường vào đầu năm nay.

Nếu học sinh sử dụng thiết bị cá nhân (không phải iPad do khu học 
chánh cấp), học sinh sẽ cần tải về ứng dụng Seesaw Class trước khi đăng 
nhập Rapid ID. Cần cài đặt ứng dụng này trên iPad để chạy Seesaw; sau 
khi học sinh nhấp vào Seesaw qua Rapid ID, Seesaw sẽ mở ra và học sinh 
có thể chọn lớp Học Tập Tại Nhà của mình.

Vào cuối ngày, học sinh cần đăng xuất khỏi Seesaw bằng cách nhấp vào 
tên mình ở góc bên trái, nhấp vào hình bánh răng và chọn Sign Out 
(Đăng xuất). Học sinh cũng cần nhấp vào Logout 
(Đăng xuất) trong Rapid ID. Thao tác này sẽ cho phép học sinh mở lại 
chính xác lớp học và/hoặc hoạt động của mình vào ngày hôm sau. (Vui 
lòng lưu ý: việc không làm theo các bước này có thể khiến học sinh 
không thể truy cập được lớp học và/hoặc các hoạt động của mình.)

Canvas là hệ thống quản lý học tập đã được thông qua của 
Arlington ISD dành cho học sinh Lớp 3-12. Hệ thống này sẽ 
được sử dụng để cho phép học sinh truy cập vào các nguồn 
tài liệu giảng dạy và hoạt động khác nhau. 

Canvas hoạt động trên nhiều trình duyệt internet khác nhau 
trên máy tính bàn và máy tính xách tay, Chromebook, máy 
tính bảng và điện thoại thông minh.

• Hãy tìm hiểu thêm về các trình duyệt được hỗ trợ

Ngoài ra, có hai ứng dụng di động hỗ trợ chương trình Học 
Tập Tại Nhà: Canvas Student và Canvas Parent.

• Hãy tìm hiểu thêm về các ứng dụng di động của Canvas

• Trang thông tin về lý do tại sao nên dùng Canvas

PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ TRUY CẬP CANVAS 
BẰNG CÁCH NÀO?Canvas cho phép phụ huynh của học sinh 
AISD đã ghi danh tạo một tài khoản theo dõi.

Hãy tìm hiểu thêm về vai trò của người theo dõi trong Canvas 
và truy cập các bước để tạo lập một tài khoản theo dõi: 

(Tiếng Anh)               (en Español)

Video hỗ trợ phụ huynh sử dụng Canvas  (en Español)

QUÝ VỊ CẦN TRỢ GIÚP? Khu học chánh có Mẫu 
đơn yêu cầu trợ giúp công nghệ cho học sinh để hỗ trợ 
các vấn đề liên quan đến các thiết bị do Arlington ISD 
phân phối. Liên kết này sẽ cho phép quý vị đăng ký với 
Bộ phận hỗ trợ và thành viên nhóm hỗ trợ công nghệ 
của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị.

!

Tên người dùng
ramir123456 

Học sinh Mầm non-lớp 2 sẽ không cần thay đổi mật khẩu theo mô tả trên. Với học sinh lớp 3-12, sau khi đăng nhập lần đầu, học sinh sẽ 
cần thay đổi mật khẩu. Để được trợ giúp, vui lòng truy cập Trang nguồn lực về công nghệ cho kế hoạch trở lại trường năm 2020 dưới 
tiêu đề ‘RESETTING STUDENT PASSWORDS’ (ĐẶT LẠI MẬT KHẨU HỌC SINH) để tìm một đại diện nhà trường có thể hỗ trợ học 
sinh với tên người dùng và mật khẩu của các em.

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/204687495-What-platforms-and-operating-systems-does-Seesaw-support-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIviYhEaV63tkuRZUKVBClVli
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIvg86m7QRynmzqGdMB58p26b
https://password.aisd.net/idp/AuthnEngine#/authn
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/What-are-the-browser-and-computer-requirements-for-Canvas/ta-p/66
https://community.canvaslms.com/t5/Mobile/ct-p/apps
https://docs.google.com/document/d/1pQDxiKQZtOG4VW_YAptBajanWuWCI2G7fw9DgReIMBk/edit
https://docs.google.com/document/d/1aE0ZrbNUzvDERJekxOhNRGpZD8HHd52ejUUOdk2EpTM/edit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIviEo8SZLapMGQzLfOQWBGo_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIvg72NfaqIWv688MzYeR6cqF
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/


Hãy đăng nhập vào RapidIdentity để truy cập nguồn tài liệu giảng dạy này. Nếu quý vị gặp khó khăn khi 
truy cập ứng dụng, vui lòng thông báo cho giáo viên của mình. Nếu quý vị vẫn tiếp tục gặp khó khăn với 
ứng dụng, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến https://arlingtonprod.service-now.com/sp/.  

Chúng tôi cung cấp thêm hỗ trợ theo liên kết:  
https://explorelearning.zendesk.com/hc/en-us/categories/200289140-Gizmos-Help

Destiny cho phép phụ huynh và học sinh truy cập các nguồn thông tin dạng bản in và kỹ thuật số của 
thư viện cũng như nhận được hỗ trợ trực tuyến từ các thủ thư của nhà trường chúng tôi. Học sinh có 
thể đăng nhập vào Rapid ID, chọn Destiny, và sau đó chọn trường của mình. Nếu quý vị gặp khó khăn 
với ứng dụng, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến https://arlingtonprod.service-now.com/sp/. 

Hãy đăng nhập vào RapidIdentity để truy cập nguồn tài liệu giảng dạy này. Nếu quý vị gặp khó khăn 
khi truy cập ứng dụng, vui lòng thông báo cho giáo viên của mình. Nếu quý vị vẫn kinh nghiệm tiếp 
tục gặp khó khăn với ứng dụng, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến https://arlingtonprod.service-
now.com/sp/. 

Chúng tôi cung cấp thêm hỗ trợ theo liên kết: 
https://help.imaginelearning.com/hc/en-us.

Đăng nhập vào RapidIdentity để truy cập Ed. Sau khi truy cập Ed, nhấp vào nút iRead trên trang chủ.   Nếu 
quý vị gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng, vui lòng thông báo cho giáo viên của mình. Nếu quý vị vẫn 
tiếp tục gặp khó khăn với ứng dụng, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến https://arlingtonprod.service-
now.com/sp/. 

Chúng tôi cung cấp thêm hỗ trợ theo liên kết: 
https://www.hmhco.com/support.

Hãy đăng nhập vào RapidIdentity để truy cập nguồn tài liệu giảng dạy này. Nếu quý vị gặp khó khăn 
khi truy cập ứng dụng, vui lòng thông báo cho giáo viên của mình. Nếu quý vị vẫn tiếp tục gặp khó 
khăn với ứng dụng, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến https://arlingtonprod.service-now.com/sp/.  

Chúng tôi cung cấp thêm hỗ trợ theo liên kết: 
http://support@istation.com.

Hãy đăng nhập vào RapidIdentity để truy cập nguồn tài liệu giảng dạy này. Nếu quý vị gặp khó khăn 
khi truy cập ứng dụng, vui lòng thông báo cho giáo viên của mình. Nếu quý vị vẫn tiếp tục gặp khó 
khăn với ứng dụng, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ đến https://arlingtonprod.service-now.com/sp/. 

Chúng tôi cung cấp thêm hỗ trợ theo liên kết: 
https://www.stemscopes.com/contact.

TRUY CẬP RAPID ID: Quý vị có thể truy cập hầu hết các 
nền tảng và công cụ của khu học chánh thông qua cổng 
thông tin Rapid ID của chúng tôi: https://password.aisd.net

Sau khi đăng nhập cổng thông tin Rapid ID, học sinh có thể 
truy cập Canvas, Seesaw, Google Drive và Docs, và nhiều 
nguồn thông tin khác.

https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://explorelearning.zendesk.com/hc/en-us/categories/200289140-Gizmos-Help
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/?
https://help.imaginelearning.com/hc/en-us
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://www.hmhco.com/support
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://www.istation.com/Contact
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://www.stemscopes.com/contact
https://password.aisd.net
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/



