
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ

Đường liên kết để hoàn thành Đăng Ký là gì?

•  Đường Liên kết để đăng ký dành cho phụ huynh đã có tài khoản Parent Self Serve (PSS) (bao gồm 
     cả những người đã từng có tài khoản PSS bất kỳ lúc nào trong quá khứ) là:

https://is-teams.aisd.net/selfserve/HomeLoginAction.do?parent=true&teamsStaffUser=N

•  Đối với những người CHƯA BAO GIỜ có tài khoản PSS và không có bất kỳ đứa trẻ nào hiện đang 
     đăng ký, đường liên kết là: https://is-teams.aisd.net/registration/#/Login

•  Đối với những người CHƯA BAO GIỜ có tài khoản PSS nhưng hiện đang có con ghi danh trong 
     Arlington ISD, vui lòng chọn Đăng Ký tại:

https://is-teams.aisd.net/selfserve/EntryPointHomeAction.do?parent=true 

    
Những bước nào tôi cần hoàn tất cho mục đăng ký dành cho phụ huynh để mở tài khoản 
Parent Self Serve?

Các bước để hoàn tất đăng ký có sẵn dưới dạng pdf hướng dẫn từng bước.

Tôi có thể khôi phục tên tài khoản của mình ở đâu? Tôi đặt lại mật khẩu ở đâu?

Khôi phục tên tài khoản có sẵn tại
https://is-teams.aisd.net/selfserve/SignOnForgotUserIdAction.do?x-tab-id=undefined

Đặt lại mật khẩu có sẵn tại 
https://is-teams.aisd.net/selfserve/HomeLoginAction.do?parent=true&teamsStaffUser=N

Điều gì sẽ xảy ra nếu đặt lại mật khẩu không gửi email / tin nhắn cho tôi?

Vui lòng kiểm tra “spam” trong email của bạn vì hầu hết các lần đặt lại mật khẩu đều bị các nhà cung cấp 
Internet coi là thư rác. Nếu bạn không tìm thấy email trong chỗ thư rác của mình, có thể bạn đã không cung 
cấp chính xác tên người dùng cho tài khoản Parent Self Serve của bạn. Khôi phục tên người dùng có sẵn tại 
 https://is-teams.aisd.net/selfserve/SignOnForgotUserIdAction.do?x-tab-id=undefined

Tôi có phải sử dụng một browser cụ thể cho Parent Self Serve (PSS) và đăng ký không?

Tất cả các mục đều được tối ưu hóa cho Google Chrome. Ở 
đó là chức năng có thể không hoạt động chính xác với các 
browser khác. Nếu bạn không có Chrome, nó có thể tải xuống 
cho máy tính, iPhone hoặc Android tại đây.

Tại sao hệ thống không cho phép tôi tạo tài khoản Parent 
Self Service (PSS)?

Vui lòng kiểm tra các mục sau: Phụ huynh / Người giám hộ và 
Tên học sinh PHẢI PHÙ HỢP CHÍNH XÁC trong hệ thống. Vui 
lòng kiểm tra tất cả chính tả, viết hoa, khoảng cách và chấm 
câu. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem tất cả các tên đều được nhập 
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hoặc gạch nối như được liệt kê trên giấy khai sinh được chứng nhận. Phải dùng tên trong giấy khai sinh, không 
phải ưu tiên tên  của đứa trẻ nếu nó khác.

Đối với học sinh ID, không nhập toàn bộ địa chỉ email của học sinh mà chỉ nhập các số trong ID được chỉ định 
cho học sinh (giống số ăn trưa).

Đối với SSN (An Sinh Xã Hội) hoặc Số ID Tiểu bang, hãy nhập SSN do Cục An Sinh Xã Hội chỉ định mà không có 
dấu gạch ngang.Nếu bạn ghi danh cho con mình mà không có SSN, vui lòng liên hệ với trường để biết ID sử 
dụng trong trường này.

Đối với Phụ huynh/ Người giám hộ email, hãy nhập tất cả các chữ cái viết thường.

Các con tôi không thấy trong tài khoản của tôi. Tại sao không?

Nếu con bạn đang trở lại Arlington ISD và bạn không thấy tất cả các con của mình, bạn cần liên hệ với văn 
phòng trường. Nhà trường sẽ hợp nhất tất cả học sinh và liên kết với tài khoản hiện tại của bạn cho hiển thị.

Nếu con bạn là học sinh mới của Arlington ISD, bạn sẽ chọn “Thêm học sinh” danh sách ở nút thả xuống. 

Không đúng trường đang hiển thị trong tài khoản của tôi. Làm thế nào tôi có thể sửa? (Tôi đã được chấp 
thuận chuyển trường, tôi đổi địa chỉ, hoặc con tôi đã được nhận vào trường).

Trường mà học sinh của bạn được khoanh vùng để theo học, dựa trên địa chỉ của bạn trong hệ thống, sẽ điền 
vào để ghi danh. Bạn sẽ không thể thay đổi trường được khoanh vùng. Hoàn thành mẫu đơn với chọn trường.

Nếu bạn được nhận chuyển trường, thư chấp nhận đến trường, hoặc cần cập nhật địa chỉ, hãy liên lạc với 
trường mới để cập nhật vào hệ thống. Tên trường sẽ được cập nhật sau khi tất cả các thủ tục giấy tờ đã được 
xác thực.

Tại sao không đúng trường lại hiển thị cho học sinh mới nhập học của con tôi?

Trường được chọn dựa trên địa chỉ được cung cấp trong hệ thống. Nếu địa chỉ không chính xác, vui lòng liên 
hệ với trường học của con bạn. Trường sẽ có thể chỉnh sửa lại địa chỉ cho bạn trong hệ thống.

 Trường tôi muốn con tôi theo học không có sẵn. Tôi có thể chọn khác không?

Chuyển trường chỉ sẵn sàn trong thời gian chuyển mở cửa. 
Ngày mở cửa được đăng tại aisd.net/transfer. 
aisd.net/transfer.

    

https://www.aisd.net/district/departments/technology/information-and-instructional-systems/peims-and-transfers/transfers/


Việc chuyển trường của tôi đã được nhận và con tôi mới đến học khu, vì vậy tôi chưa bao giờ có tài khoản 
Parent Self Serve với Arlington ISD. Bước tiếp theo của tôi là gì?

Để đăng ký cho con của bạn, vui lòng làm theo các bước được nêu cho một Học Sinh Mới.

•  Nếu bạn CHƯA BAO GIỜ có tài khoản PSS và không có bất kỳ trẻ em nào hiện đang 
     đăng ký, liên kết là: https://is-teams.aisd.net/registration/#/Login 

•  Liên kết để hoàn thành cho phụ huynh đã có tài khoản PSS (bao gồm cả những người 
     có một Tài khoản PSS trước đó) là:

https://is-teams.aisd.net/selfserve/HomeLoginAction.do?parent=true&teamsStaffUser=N 

•  Đối với những người CHƯA BAO GIỜ có tài khoản PSS nhưng hiện đang có con đăng ký 
     Arlington ISD, vui lòng chọn Đăng ký tại:

https://is-teams.aisd.net/selfserve/EntryPointHomeAction.do?parent=true 

 
Tài liệu không được tải lên nhưng tôi đã có chúng ngay bây giờ. Tôi tải lên ở đâu?

Vui lòng đăng nhập lại Cổng PSS, quay lại trang “attachments” và tải lên các tài liệu bạn cần cung cấp.

Bạn cũng có thể gửi tài liệu qua email cùng với họ và tên, số thẻ học sinh nếu biết, và họ và tên của phụ huynh 
/ người giám hộ, liên lạc với trường của học sinh.

Đã có sự thay đổi với Phụ huynh / Người giám hộ trên tài khoản của tôi do quyền giám hộ. Làm thế nào để 
tôi thay đổi điều đó trong hệ thống?

Chúng tôi hiểu rằng tài liệu lưu ký của bạn có thể yêu cầu thay đổi tài khoản và người sẽ hoàn thành đăng ký 
trực tuyến. Để phòng ngừa bảo mật, chúng tôi không thay đổi các bên chịu trách nhiệm mà không có hình ID.

Vui lòng gửi email hoặc gọi cho trường học của con bạn để hỗ trợ bạn với những thay đổi này.
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