
Hướng dẫn Đăng ký tìm Thông tin trên mạng cho Phụ huynh 
OUSD 

Muốn tạo ra một trương mục 
Phụ huynh mới, hãy tới 
https://parent.ousd.org  và 
bấm vào chữ Create New 
Account  

Chọn loại trương mục 

Cho vào và xác nhận một 
email cho trương mục và mật 
khẩu 

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận của aeries.portal@ousd.org 



Email Xác nhận 
đăng ký 

Ngày và giờ 

Cám ơn bạn đã đăng ký cho một trương mục trên mạng. Để bảo đẳm 
trương mục này là do bạn yêu cầu, xin bấm vào cái link thích hợp dưới 
đây hay sao chép và dán URL vào hàng địa chỉ của browser của bạn.  

Nếu có thể, xin bạn bấm vào những links sau đây để xác nhận hay loại 
bỏ trương mục này:  

Xác nhận địa chỉ Email này 

Loại bỏ địa chỉ Email này 

Nếu các bạn không thể nào bấm vô các links ở trên, thì bạn cần sao 
chép và dán URL sau đây vào hàng địa chỉ web browser của bạn.  
http://10.128.34.241/ConfirmEmail.aspx  

Khi đó bạn sẽ được nhắc về thông tin sau đây mà bạn cần sao chép và 
dán vào trang:  
Địa ch  Email của người sử dụng 
Mã số Email: 

Sau khi xác nhận địa 
chỉ Email của bạn, 
bạn cần cho vào 
thông tin sau đây để 
kết nối trương mục 
trên mạng của mình 
với thông tin của học 
sinh con mình. 

Nếu bạn không có 
thông tin này, thì hãy 
liên lạc với trường 
con mình để lấy 
thông tin. 



Chọn quan hệ của 
mình với học sinh 
hay là chọn None of 
the above. 

Bây giờ bạn có thể đăng nhập - login – vào trang mạng Phụ huynh 

Bạn có thể thêm tên 
học sinh vào trương 
mục của mình bầng 
cách bấm vào nút 
change student  rồi 
cái link add 
additional student. 




