
Truy cập Tại Nhà đối với Chương trình Công 
nghệ (6-8) 

 
 

1. Đăng nhập vào Google bằng tên người dùng (username) và mật khẩu (password) của 
học sinh (có một liên kết với Đăng nhập Các Ứng dụng Google trên Cổng Thông tin Học 
sinh PPS được đề cập trong # 2). 

 
2. Truy cập Cổng Thông tin Học sinh PPS: https://sites.google.com/a/apps4pps.net/pps-

portal/home/student hoặc tìm kiếm trên Cổng Thông tin Học sinh PPS                         
 

3. Vào  Clever  trên Cổng Thông tin Học sinh PPS - chọn từ các chương trình được liệt kê 
dưới đây: 

 

myOn để đọc/nghe độc lập với 
sách bằng tiếng Anh và tiếng 
Tây Ban Nha   

Dreambox cho các trò chơi 
toán học dựa trên tiêu chuẩn 
bằng tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha   

 
cho kỹ năng Ngữ âm và học từ ngữ   

ST math để thực hành độc lập 
Kỹ năng Toán học  

( Chỉ một số học sinh có chương 
trình này) 

 
4. Tất cả các chương trình đều tự động đăng nhập. Khi học sinh đăng nhập vào Google 

bằng tên người dùng và mật khẩu apps4pps.net của họ, các em sẽ không cần mật khẩu 
bổ sung để sử dụng các chương trình được liệt kê ở trên.  

 
5.  Theo dõi thời gian sử dụng màn hình của con quý vị.  Các học sinh được hưởng lợi ích 

từ sự tương tác và hỗ trợ khi sử dụng các chương trình này. Hãy thử hướng dẫn học 
sinh của quý vị làm bài tập thông qua nhìn nhận các vấn đề hơn  là đưa giải đáp 
đúng cho các em.  Điều này sẽ làm tăng khả năng giải quyết vấn đề của các em 
cũng như theo dõi chính xác những gì con quý vị có thể làm .  

 
 

 
Tên Học sinh:____________________________________ 
 
Tên người dùng _______________________________________ 
 
Mật khẩu________________________________________ 



@student.pps.net



 

At Home Access for Tech Programs (6-8) 

 
 

1. Log in to Google with student username and password (there is a link to Google 
Apps Login on the PPS Student Portal mentioned in #2). 

 
2. Go to the PPS Student Portal:  https://sites.google.com/a/apps4pps.net/pps-

portal/home/student or search for PPS Student Portal 
 

3. Go to Clever on PPS Student Portal - chose from the programs listed below: 
 

myOn for independent 
reading/listening to books in 
English and Spanish  

Dreambox for standards based 
math games in English and 
Spanish 

PowerUp for 
Grammar,  Comprehension and Fluency 
 

ST math for independent 
practice of Math Skills 

                        (Only some 
students have this program) 

 
4. All programs are auto login. Once a student is logged into Google with their 

apps4pps.net username and password they will not need additional passwords to 
use the programs listed above. 

 
5. Monitor your child’s screen time.  Students benefit from interaction and support 

when using these programs. Try guiding your student to work through the 
problems rather than showing them the right answer. This will increase their 
problem solving abilities as well as accurately track what your child is able to do. 

 

 
Student Name__________________________________________ 
 
Username______________________________________ 
 
Password________________________________________ 

 



@student.pps.net


