
          
 

Cách truy cập Clever at Home 

 

Clever là gì? 

Clever là một “cổng thông tin” nơi quý vị có thể truy cập nhiều ứng dụng mà trường học hoặc (các) giáo 

viên chủ nhiệm của con quý vị sử dụng. Truy cập www.bostonpublicschools.org/backpack để đăng nhập 

Clever. 

Con tôi có thể đăng nhập bằng cách nào? 

 

Con tôi có thể đăng nhập bằng cách nào? 

 

Xem hướng dẫn từng bước có cho phép tương tác. 

 

Có hai cách để truy cập Clever: 

● sử dụng Gmail và mật khẩu BPS của quý vị 

● đăng nhập bằng Huy hiệu Clever 

 

 

 

Lựa chọn 1: Sử dụng Gmail và mật khẩu BPS của quý vị. 

1. Truy cập www.clever.com/in/bostonpublic. 

2. Nhấn nút "Đăng nhập bằng Google". quý vị nên đăng nhập bằng Gmail và mật khẩu BPS của 

mình. 

 

Lựa chọn 2: Đăng nhập bằng Clever Badge. 

 

 

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
http://ior.ad/6T1j
http://www.clever.com/in/bostonpublic


          
 

Trên Chromebook của BPS 

 

Bật Chromebook và nhấp vào nút “Tiếp theo” trên màn hình đăng nhập để hiển thị cửa sổ máy ảnh. Nếu 

học sinh muốn đăng nhập bằng tài khoản Gmail của em, nhấp vào thanh “Đăng nhập bằng tài khoản 

khác”. 

 

Trên các thiết bị Mac và Windows 

 

Chuyển đến màn hình đăng nhập Clever bằng cách truy cập www.clever.com/in/bostonpublic. Nhấp vào 

biểu tượng mã QR ở bên phải của nút "Đăng nhập với Google" để hiển thị cửa sổ máy ảnh. 

 

Trên thiết bị iOS 

 

Tải xuống ứng dụng Clever từ App Store trên thiết bị iOS của quý vị. Sau khi cài đặt, các badge có thể 

được sử dụng để đăng nhập vào Clever. 

https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/www.clever.com/in/bostonpublic
https://apps.apple.com/us/app/clever/id1134186971


          
 

Quý vị không thể đăng nhập vào backpack từ trình duyệt Safari hoặc Chrome trên iPad. Quý vị cũng phải 

tải xuống và cài đặt ứng dụng học tập trên thiết bị iOS của mình. 

 

Trên thiết bị Android 

 

Ứng dụng Clever không khả dụng cho các thiết bị Android, nhưng quý vị vẫn có thể truy cập Clever bằng 

Badge trên thiết bị Android bằng cách truy cập www.clever.com/in/bostonpublic thông qua trình duyệt 

web. 

 

Mẹo nhỏ: Truy cập Clever Support để biết thêm thông tin về Badge. 

 

 

*Vui lòng tìm thêm các nguồn lực học tập và hướng dẫn giáo dục cho gia đình bằng 

9 ngôn ngữ trên website BPS We Dream Together. 

 

 

https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/www.clever.com/in/bostonpublic
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/360000127406-For-Teachers-How-do-I-print-Clever-Badges-
http://bpswedreamtogether.org/

