TIẾN TRÌNH THÀNH LẬP TRƯƠNG MỤC AERIES PORTAL OVSD
(Quý vị thể dùng bất cứ loại máy điện toán để thành lập trương mục - PC, MAC, tablet, smartphone, etc.)
1.

Hãy vào trang mạng https://portal.ovsd.org. Nhấn vào “Create New Account” để tạo trương mục mới

Hãy nhấn vào mũi tên và chọn
tiếng Việt nếu quý vị muốn sử
dụng bằng tiếng Việt.

“Parent”

và nhấn tiếp “Next”

2.

Chọn

3.

Đánh vào “địa chỉ điện thư ” của quý vị 2 lần và “mật khẩu” 2 lần. Xong nhấn “Next”.

4. Quý vị sẽ thấy màn hình đáp nhận như dưới đây. ĐỪNG CÓ ĐÁNH BẤT CỨ GÌ Ở MÀN HÌNH NÀY!!
Hãy mở một màn hình trình duyệt mới và đăng nhập vào điện thư của quý vị đã đánh phía trên.
(Quý vị cũng có thể dùng điện thoại để xác minh địa chỉ điện thư của quý vị)

5. Vào địa chỉ điện thư của quý vị. Quý vị sẽ nhận được điện thư xác minh từ account@ovsd.org tại địa chỉ điện thư
của quý vị ở trên. Mở điện thư ra và nhấn “Confirm This Email Address” để hoàn tất ghi danh vào trương mục.
(Nếu không thực hiện được điều này, hãy vào bước #11 phía dưới).

Muốn đọc điện thư bằng tiếng Việt, hãy nhấn vào mũi tên “vietnamese” và nhấn “ translate message”. Kế tiếp nhấn
“Xác nhận địa chỉ điện thư này” để hoàn tất trương mục.

6.

Quý vị sẽ thấy một màn hình đáp nhận xác minh rằng quý vị đã ghi danh và nhấn vào “Return to Login Page”
hoặc trở lại trang mạng https://portal.ovsd.org. (CHÚ Ý: nếu quý vị dùng điện thoại di động để xác nhận địa chỉ
điện thư của quý vị, quý vị cũng sẽ nhận được màn hình như phía dưới nhưng quý vị KHÔNG cần phải đánh vào
mật mã điện thư. Hãy trực tiếp vào trang mạng https://portal.ovsd.org để nối kết hồ sơ của con em quý vị)

7. Quý vị sẽ trở lại trang mạng https://portal.ovsd.org, đánh vào địa chỉ điện thư cùng với mật khẩu mà quý vị đã
đăng nhập trước đây. (Quý vị cũng có thể đánh https://portal.ovsd.org để trở lại trang đăng nhập).

Hãy đánh vào địa chỉ điện
thư cùng với mật khẩu và
nhấn “login”

8. Giờ đây trương mục đã được thành lập, quý vị cần kết nối với hồ sơ của con em. Hãy dùng thông tin từ lá thư
nhận được ở TRƯỜNG, KHÔNG PHẢI ở điện thư…… đánh vào số học sinh ID và VPC mật mã từ trong lá thư ở
trường. Quý vị sẽ cung cấp số điện thoại chánh mà quý vị đã cho nhà trường và nhấn “Next”. Nếu không thực
hiện được điều này, hãy kiểm lại số học sinh ID và VPC mật mã một lần nữa và thử số điện thoại khác.
Nhấn vào “next.”

9.

Nếu mật mã phù hợp, quý vị sẽ thấy danh sách liên lạc của học sinh. Quý vị có thể chọn liên hệ nào là của quý vị
(hoặc “None of the Above” nếu quý vị không muốn được liệt kê). Địa chỉ điện thư của quý vị sẽ thêm vào sự liên
lạc này và bây giờ quý vị sẽ nối kết vào hồ sơ của con em. Nhấn”Next” để tiếp tục.

10. Nếu quý vị có thêm con em khác, quý vị có thể nhấn vào “Add another student” hoặc nếu quý vị nhấn “Change
Student” kéo xuống tên của con em để bắt đầu truy cập thông tin của con em. Quý vị cũng có thể nhấn vào
“Home” để bắt đầu truy cập thông tin của con em.

CHÚC MỪNG! QUÝ VỊ ĐÃ HOÀN TẤT VIỆC NỐI KẾT VÀO HỒ SƠ CỦA HỌC SINH!!!

**Dùng các bước dưới đây KHI quý vị KHÔNG THỂ qua được bước thứ 4 phía trên.
Nếu nhấn vào “Xác nhận địa chỉ điện thư này” mà vẫn không thực hiện được hoặc quý vị không thể nhấn vào phần này,
quý vị có thể dùng thông tin phía dưới của điện thư.

11. Nếu điện thư xác minh không thực hiện được, hãy trở lại màn hình mà quý vị bỏ dở trong duyệt trình trước.
Đánh vào mật mã điện thư đã được cung cấp vào trong phần “Email Code” theo màn hình phía dưới. (Hãy cẩn
thận, nếu copying và pasting. Nếu quý vị lở copy luôn cả ô trống, mật mã có thể không phù hợp, Nếu đã xảy ra,
hãy đánh mật mã vào bằng tay) và nhấn “Next”.

12. Nếu thành công, quý vị sẽ thấy màn hình phía dưới hiện ra. Trở lại bước thứ 6 và tiếp tục nối kết vào hồ sơ của
học sinh!
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