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Câu Hỏ i Thườ ng
Gặp

Trả Lờ i

ParentVUE là gı?̀

ParentVue Là cổng thông tin điện tử cho phép phụ huynh và ngườ i giám hộ
truy cập nhữ ng thông tin liên quan đến con em đượ c cập nhật tứ c thờ i. Phụ
huynh/Giám hộ họ c sinh có thể xem li ̣ch họ c, số buổi có mặt và vắng mặt, thờ i
khóa biểu, bảng điểm, họ c bạ, thông tin trườ ng họ c, số điện thoại liên lạc
̉ câp
́ và thông tin về chı ́ch ngừ a.
trong trườ ng hợ p khân

̀
Tôi có thể tım
́
đườ ng kêt nối vớ i
ParentVUE ở đâu?
Tôi phải là m gı ̀ để
tạo tên đăng nhập
(username), mật
khẩu (password) để
kết nối và o
ParentVUE?
Cần có phương tiện
gı ̀ (system
requirements) để sử
dụ ng ParentVue?
Tôi có thể sử dụ ng
ParentVUE bằng
ngôn ngữ nà o?
Tôi có thể xem đượ c
thông tin gı ̀ ở lịch
họ c (Calendar)?

Đườ ng kết nối có sẵn và có thể tı̀m thâý trên trang web chı ́nh của sở họ c
chı ́nh Beaverton (Beaverton School District)‐dướ i phần Phụ huynh & Họ c sinh
(Parents& & Students) https://ParentVUE.beaverton.k12.or.us
́ . Để
Phụ huynh cần có mã kı ́ch hoạt (Activation Key) do trườ ng họ c cung câp
nhận đượ c mã nà y, phụ huynh phải và o văn phò ng trườ ng mang theo thẻ căn
cướ c (a photo ID). Sau đó phụ huynh có thể tạo đượ c tên đăng nhập và mật
̉ riêng cho mı̀nh.
khâu

Có thể liên kết vớ i ParentVue qua các kết nối mạng và nó sẽ hoạt độ ng hiệu
quả nhât́ khi mạng đượ c kết nối vớ i tốc độ nhanh.

ParentVUE hiện tại có bản tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hà n Quốc,
Việt Nam, Nga, Nhật và A Rập.
Li ̣ch họ c hiển thi ̣ nhữ ng chi tiết quan trọ ng trong mộ t ngà y họ c của họ c sinh.
Có hai loại thông tin đượ c hiển thi ̣: các sự kiện của trườ ng hoặc sở họ c chánh
và các bà i tập tı ́nh điểm.
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Câu Hỏ i Thườ ng
Gặp

Trả Lờ i

Là m sao tôi có thể
thấy đượ c bảng
Điểm Danh
(Attendance Record)
của con em?



́ chuộ t lên Attendance ở dãy điều hướ ng phiá, phụ huynh
Bằng cách nhâp
có thể xem bảng điểm danh bằng hai cách: xem Liệt Kê (List View) và xem
Theo Li ̣ch (Calendar View).
́ g
o Liệt Kê (List View) hiển thi ̣ tât́ cả các ngà y họ c sinh bi ̣ đánh văn
mặt (absent) hoặc đến trể (tardy), cù ng vớ i lý do và ghi chú liên
quan đến mỗi mụ c đượ c liệt kê. Tổng số các buổi phân loại hiển
thi ̣ ở cuối danh sách.

o

2

́ g mặt theo ngà y
Theo lịch (Calendar View) hiển thi ̣ casc buểi văn
xảy ra. Cách nà y thuận tiện để xem mộ t giai đoạn cụ thể.
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́ chuộ t lên lý do
Trong phạm vi trang mà n hı̀nh nà y phụ huynh có thể nhâp
̉
́
́
văng mặt đê xem thêm chi tiêt.
́ g mặt
Trong và i trườ ng hợ p phụ huynh có thể sẽ thâý có ngà y họ c sinh văn
mà không có lý do. Việc nà y có thể xảy ra trong và i tı̀nh huống như khi họ c
́ g mặt.
sinh đổi môn họ c hoặc khi có thay đổi về lý do văn
Phụ huynh có thể đánh và o ô Điểm Danh Tự Độ ng Thông Báo (Auto
Notify Attendance) để nhận email thông báo khi họ c sinh đến trể hoặc bỏ
tiết.
Phụ huynh có thể cho thêm đi ̣a chı ̉ email khác như email chổ là m để nhận
́ g mặt.
thông báo họ c sinh văn

Câu Hỏ i Thườ ng
Gặp

Trả Lờ i

Tại sao trang mà n
hıǹ h Thờ i Khóa Biểu
(Class Schedule)
không có thêm
thông tin?

Thờ i khóa biểu của họ c sinh tiểu họ c bao gổm nhữ ng lớ p chı ́nh, âm nhạc và
thể dụ c.

Tại sao phần Lớ p
Từ ng Họ c lại (Course
History) lại có chữ
“No Course
History”?

Course History không có ở bậc tiểu họ c.
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Tại sao thông tin quá
hạn chế ở phần Class
Websites?
Tại sao không có
thông tin về bảng
điểm (grade
book)của họ c sinh?

Class Websites thườ ng không đượ c sử dụ ng ở bậc tiểu họ c.

Câu Hỏ i Thườ ng
Gặp

Trả Lờ i

Tôi có thể xem Giấy
́ ngừ a
tờ về Chıch
(immunization
records) của con tôi
không?

Đượ c. Phần Health tab sơ lượ c lại thông tin về chı ́ch ngừ a của con bạn.

Tôi có thể nhận Họ c
bạ (Report Card) của

Họ c bạ (report cards) của bậc Tiểu Họ c sẽ đượ c để trong phần cơ bản của
năm họ c hiện tại sau thang điểm mỗi ba tháng .

Thông tin về Grade Book hiện nay chưa có tại bậc tiểu họ c.
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con tôi qua
ParentVUE?
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Tôi có thể gở i email
cho thầy cô giáo của
con tôi từ
ParentVUE không?

Đượ c. Trang thông tin của trườ ng họ c (The School Information) là trang danh
mụ c tiện lợ i, có biểu tượ ng email bên cạnh tên giáo viên.

Câu Hỏ i Thườ ng
Gặp

Trả Lờ i

Trang Thông tin Họ c
Sinh (Student Info)
screen có gı?̀

Trang Thông Tin Họ c Sinh hiển thi ̣ sơ yếu lý li ̣ch, số liên hệ trong trườ ng hợ p
̉ câp
́ và thông tin Bác sı ̃ của họ c sinh.
khân

Ngườ i khác có thể
truy cập và o nhữ ng
thông tin của con em
tôi không?



́ mộ t mã kı ́ch hoạt đặc biệt. Chı ̉ mı̀nh phụ
Không. Mỗi Phụ huynh đượ c câp
huynh mớ i truy cập đượ c thông tin của con em mı̀nh mà thôi. Vớ i mã nà y
̉ riêng của mı̀nh.Là m ơn
phụ huynh sẽ tạo mộ t tên đăng nhập và mật khâu
̉ của mı̀nh.
giữ kỹ tên đăng nhập và mật khâu
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Nếu tôi cần hỗ trợ
kỹ thuwt thı ̀ phải
là m sao?
Tôi phải là m sao nếu
quên mật khẳu

Tôi có thể nà o truy
cập ParentVUE bằng
điện thoại?
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́ chuộ t và o chữ CLOSE ở góc trái trong khung hı̀nh khi sử
Xin nhớ nhâp
dụ ng xong ParentVUE. Là m vậy là giúp ta ra khỏi hệ thống an toà n. Nếu kỹ
hơn ta nên đóng luôn trı̀nh duyệt web.

́ phụ huynh có câu hỏi về tên để đăng nhập hoặc mật khâu
̉ thı̀ xin vui lò ng
Nêu
liên hệ nhân viên kỹ thuật hoặc thư ký trườ ng. Tuy nhiên, nhà trườ ng không
thể trợ giúp kết nối vớ i máy tı ́nh tại nhà đượ c.
́ và o chữ Forgot your password?
Trên trang ₫ăng nhập (Login screen), nhân
̉
́
Click here (Quên mật khâu? Nhâp chuộ t và o đây). Điền đi ̣a chı ̉ email chı ́nh mà
́ cho trườ ng. Tên đăng nhập và mật khâu
̉ sẽ đượ c gở i
trướ c đây đã cung câp

đến bằng email cho bạn.
 Đượ c. Tải về ứ ng dụ ng ParentVUE (ParentVUE app) và đăng nhập từ đó.
 Yêu cầu phải có mạng không dây hoặc 3G. Phù hợ p vớ i iPhone, iPod touch
và iPad. Phải từ đờ i iOS 4.3 hoặc mớ i hơn. Ưng dụ ng nà y đượ c tối ưu hóa
cho iPhone 5.
 Yêu cầu Android từ đờ i 2.2 trở lên.
 Phụ huynh sẽ đượ c yêu cầu điền URL của sở và o điện thoại app:
https://parentvue.beaverton.k12.or.us
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