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Link (Cung cấp bởi ClassLink)
Kính gửi Phụ huynh,
Fort Bend ISD hiện đang sử dụng ClassLink, một nền tảng đăng nhập duy nhất cho phép học sinh sử dụng 
tên người dùng và mật khẩu để truy cập các tài nguyên và công cụ kỹ thuật số của họ. Đăng nhập một lần 
là một công cụ thiết yếu mang lại hiệu quả cho học tập từ xa. FBISD 1Link dựa trên web và có sẵn từ lớp học 
hoặc ở nhà. FBISD 1Link có thể được truy cập từ máy tính hoặc thiết bị di động. Vui lòng làm theo các hướng 
dẫn dưới đây để bắt đầu.

Máy tính Di động

1 | Sử dụng Chrome, truy cập https://launchpad.classlink.com/fbisd

2 | Chọn

3 | Đăng nhập bằng email và mật khẩu học khu của
học sinh. Truy cập Skyward Family Access để lấy 
thông tin đăng nhập của học sinh.

     

4 | Cài đặt tiện ích mở rộng cần thiết.

1 | Tải xuống ứng dụng ClassLink từ
Apple Store hoặc Google Play.

    

2 | Tìm kiếm và chọn học khu của bạn (chỉ lần đầu tiên).      

  Nhập email và mật khẩu học khu của bạn. 

4 | Làm theo hướng dẫn. 

Bảng điều khiển 1Link
1Link cung cấp bảng điều khiển tùy chỉnh cho mỗi 
người dùng dựa trên cấp độ và khóa học của học 
sinh. Phụ huynh vẫn có thể đăng nhập vào 
Schoology qua liên kết Trang đăng nhập 
phụ huynh.
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1Link an toàn và bảo mật. Phần mềm không bao giờ thu 
thập hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân của học sinh.

 

 Nếu bạn có thắc mắc, hãy truy cập Trang hỗ trợ 1Link 
của chúng tôi tại  fortbendisd.com/1Link hoặc bạn có 
thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ FBISD tại 
support.fortbendisd.com

 

Tiện ích mở rộng trong Trình duyệt
Tiện ích mở rộng ClassLink được sử dụng để truy cập 
một số ứng dụng đăng nhập một lần. Nếu lời nhắc 
tiện ích mở rộng xuất hiện, nhấp vào liên kết “Cài đặt 
Tiện ích mở rộng” và làm theo hướng dẫn cài đặt.

https://www.fortbendisd.com/Page/83209

