
 

 
 

Các Trường Công Lập (Pittsburgh Public Schools, PPS không phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da, tuổi tác, tín ngưỡng, tôn giáo, giới tính, giới (bao gồm cả bản dạng giới hoặc 
biểu hiện giới), 

xu hướng tình dục, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, mang thai hoặc khuyết tật trong các chương trình, hoạt động hoặc tuyển dụng và cung cấp cơ hội tiếp cận công 
bằng cho Nam 

Hướng Đạo Sinh và các nhóm trẻ tuổi mục tiêu khác. Yêu cầu hỏi thông tin có thể được chuyển trực tiếp cho Quản Lý Trợ Lý phụ trách Dịch Vụ Sinh Viên, Điều Phối Viên Title IX hoặc 
Điều Phối Viên Mục 504/ 

ADA Title II tại địa chỉ 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412-529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org hoặc theo số 412-529-HELP (4357). 

Truy cập Đơn Đăng Ký Magnet trên  
Trung Tâm Tiếp Cận Nhà (Home Access 

C t  HAC) 

Bước 1: Đăng nhập vào Trung Tâm Tiếp Cận Nhà (Home Access Center, HAC) bằng tên người dùng và 
mật khẩu người giám hộ của quý vị. Lưu ý chữ viết thường và viết hoa trong mật khẩu. Nhấp vào đây 
để đăng nhập vào HAC. 

 
Nếu con của quý vị... 
 Hiện đang theo học Trường Công Lập Pittsburgh (Pittsburgh Public School, PPS) các lớp K-11, quý vị có thể 

dùng thông tin đăng nhập HAC của mình để bắt đầu đăng ký! Nếu quý vị quên mật khẩu VÀ có thiết lập xác thực 2 
câu hỏi, quý vị có thể dùng tính năng Quên Tên Người Dùng hoặc Mật Khẩu. Hoặc, quý vị phải liên hệ với Đường 
Dây Nóng dành cho Phụ Huynh PPS theo số 412-529-HELP (4357) để thiết lập lại tài khoản của quý vị. 
 

 Với công dân thành phố hiện đang theo học một trường tư thục, trường tôn giáo hoặc trường ủy quyền, 
hoặc đang tham gia chương trình PreK tại Trường Công Lập,quý vị sẽ nhận được thông tin kích hoạt tài khoản 
HAC sau khi đã hoàn thành quy trình trước đăng ký. Điều này là bắt buộc trước khi quý vị có thể đăng ký tham gia 
một chương trình magnet. Truy cập trang https://www.pghschools.org/enrollment và xem phần “Hướng Dẫn Mới 
Nhập Học” để bắt đầu quá trình này. 

 
 Đối với những người chưa quen với Trường Công Lập, quý vị sẽ nhận được thông tin kích hoạt tài khoản HAC 

sau khi đã hoàn thành quy trình trước đăng ký. Điều này là bắt buộc trước khi quý vị có thể đăng ký tham gia một 
chương trình magnet. Truy cập trang https://www.pghschools.org/enrollment và xem phần “Hướng Dẫn Mới Nhập 
Học” để bắt đầu quá trình này.  

Bước 4: Hoàn thành đơn đăng ký!  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Có câu hỏi về phầnĐăng nhập? Liên hệ với Đường Dây Nóng dành cho Phụ Huynh theo số 412-529-HELP (4357) 
Có câu hỏi về các Chương Trình Magnet? Liên hệ với Văn Phòng Magnet theo địa chỉ magnetoffice@pghschools.org 
hoặc 412-529-3991 

Cập nhật ngày 
 

Bước 2: Chọn sinh viên mà quý vị 
đang làm đơn đăng ký magnet cho. 

 
 

Bước 3: Nhấp vào màn hình đăng ký, sau đó vào 
tab “cập nhật nhập học” để vào mục đơn đăng ký 
magnet. Nhấp “bắt đầu” bên cạnh mục Đăng Ký 
Magnet để bắt đầu. 

 

https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess4_1
https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess4_1
https://hac40.pps.k12.pa.us/HomeAccess4_1/Content/Register/ForgotCredentials.aspx
https://www.pghschools.org/enrollment
https://www.pghschools.org/enrollment
mailto:magnetoffice@pghschools.org

