
My.P�� - Côn� N�hệ Đăn� N�ập Một Lần ��o p�ép �iáo viên �à học �i�h
t�u� cập �ào mọi t�ứ họ cần ��ỉ với một �ần đăn� �hập!

____________________________________________________________________________
Kính gởi các phụ huynh,

PPS hiện đang sử dụng My.PPS by ClassLink, một nền tảng đăng nhập một lần cho phép giáo
viên và học sinh sử dụng một tên người dùng và mật khẩu để truy cập mọi thứ họ cần. Đăng
nhập một lần là một công cụ cần thiết để học tập hiệu quả từ xa và My.PPS sẽ đóng vai trò là
cơ sở nền tảng giáo dục của học sinh, cho dù đó là trong lớp học hay trên ghế dài ở nhà.

My.PPS có thể được truy cập từ máy tính hoặc thiết bị di động. Xin vui lòng làm theo hướng
dẫn bên dưới và hướng dẫn Bộ Công Cụ Kỹ Thuật Số PPS tutorials để bắt đầu.

Dưới đây là cách giúp học sinh bắt đầu trên
máy tính:

1. Truy cập trang web này:
https://launchpad.classlink.com/ppsor

2. Nhập tên người dùng và mật khẩu của học
sinh PPS và nhấn vào SIGN IN (chỉ sử dụng
phần đầu tiên của tên người dùng, đừng
nhập ‘@ student.pps.net’

3. Sau khi trở lại trường, các học sinh PK-3 sẽ
nhận được thẻ QuickCard từ giáo viên của
các em để đăng nhập bằng máy ảnh.

Dưới đây là cách giúp học sinh bắt đầu trên thiết
bị di động:

1. Tải xuống ứng dụng thích hợp:
iOS
Google Play
QuickCard by ClassLink (dành cho các người

dùng iPad sử dụng QuickCard)

2. Nhấn vào mũi tên ở góc trên cùng bên phải để
tìm kiếm và chọn “Portland PS 1J” (lựa chọn một
lần).

4. Nhập tên người dùng và mật khẩu của học sinh
PPS và và nhấn vào SIGN IN (chỉ sử dụng phần
đầu tiên của tên người dùng, đừng nhập ‘@
student.pps.net’

3. Sau khi quay lại trường, các học sinh PK-3 sẽ
nhận được thẻ QuickCard từ giáo viên của các
em để đăng nhập bằng máy ảnh.

My.PPS là một cách an toàn và bảo mật để chắc chắn học sinh có quyền truy cập vào mọi thứ
cần thiết để tiếp tục học tập. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng phần mềm không bao giờ thu thập
hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của học sinh. Đọc thêm về cam kết của nhà cung cấp
Classlink về quyền riêng tư privacy.

https://sites.google.com/pps.net/pd-resources/my-pps
https://launchpad.classlink.com/ppsor
https://itunes.apple.com/us/app/classlink-launchpad/id524297631?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classlink.launchpad.android&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/quickcard-by-classlink/id1439184336?mt=8
http://classlink.com/privacy


Nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên lạc trực tiếp với bộ phận hỗ trợ PPS: support@pps.net.

Cám ơn �uý vị!

mailto:support@pps.net

