StudentVUE cho học sinh tiểu học

Câu Hỏi Thường Gặp

Trả Lời

StudentVUE là gì?

Học sinh có thể truy cập thông tin về các sự kiện trên thời khóa biểu,
điểm danh có mặt vắng mặt, bảng điểm, học bạ, thông tin của
trường, thông tin khi cần liên lạc khẩn cấp và thông tin về chích ngừa
một cách sớm nhất.

Tên đăng nhập (User Name) và
mật khẩu (Password) là gì?

Tên đăng nhập và mật khẩu của học sinh là tên dùng (như Student ID
Number) và mật khẩu thông thường học sinh dùng để truy cập các
hệ thống trường
Đúng. Có thể dùng bất cứ trang mạng nào để truy cập StudentVUE.
Địa chỉ trang web là: https://studentvue.beaverton.k12.or.us.

Em có thể truy cập StudentVUE
từ bất cứ computer nào phải
không?
Em có thể xem được thông tin
gì từ thời khóa biểu (Calendar)?
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Calendar hiển thị ra hai loại thông tin: sự kiện của sở/trường và hồ
sơ bảng điểm.
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Làm cách nào em có thể xem
được Hồ sơ điểm danh
(Attendance Record)của em?

•

•

o
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Bằng cách nhấp chuột lên Attendance thuộc dãy iều hướng bên
trái, học sinh có thể xem hồ sơ điểm danh của mình bằng hai
cách: liệt kê (List View) và xem theo lịch (Calendar View).
Trong phạm vi trang màn hình, học sinh có thể nhấp chuột vào lý
do vắng mặt (absence) để xem chi tiết.
o List View hiển thị tất cả các ngày học sinh bị điền vắng
mặt hoặc đến trể, cùng với lý do và những ghi chú cho
mỗi liệt kê. Tổng số được hiển thị ở cuối danh sách.

Calendar View hiển thị các ngày vắng mặt. Cách này thuận tiện
để xem một giai đoạn cụ thể.
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Tại sao màn hình Thời Khóa
Biểu (Class Schedule)không có
thêm thông tin?

Tại thời điểm này Class Schedule ở cấp tiểu học vẫn còn rất giới hạn.

Tại sao Course History (lớp từng
học) lại cho thấy “No Course
History”(“Không có lớp nào
từng học”)?

Course History không có ở cấp tiểu học.

Tại sao không có thông tin hoặc
rất hạn chế ở phần thông tin
trong Class Websites (trang
mạng cuả lớp)?
Tại sao không có thông tin về
Học bạ?

Class Websites không thường được sử dụng ở bậc tiểu học.
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Thông tin về học bạ (Grade Book) hiện không có ở cấp tiểu học.
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Em có thể thấy gì trong phần
Health tab?

The Health tab hiển thị những thông tin tóm tắt về chích ngừa.

Em có thể nhận Học Bạ (Report
Card) của mình qua StudentVUE
không?

Học bạ cấp tiểu học sẽ được hiển thị cho năm học hiện tại sau mỗi
định kỳ ba tháng.

Em có thể gởi email cho các
giáo viên từ StudentVUE được
không?

Được. Trang thông tin trường (School Information) là trang danh
mục của trường và có biểu tượng email bên cạnh tên giáo viên.
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Trang Thông tin Học sinh
(Student Info) có gì?

Trang Thông tin Học sinh (Student Info) hiển thị sơ yếu lý lịch, số liên
lạc trong trường hợp khẩn cấp và thông tin bác sĩ của học sinh.

Em có thể truy cập vào
StudentVUE qua điện thoại di
động không?

•

•
•

•
•

•
Người khác có thể truy cập vào
xem thông tin của em không?

•
•
•

Nếu quên mật khẩu thì phải làm
sao?
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Được. Tải ứng dụng StudentVUE và đăng nhập từ đó. Một vài
ứng dụng StudentVUE có thể không có sẵn trong các ứng dụng di
động như lớp lịch sử và lớp theo yêu cầu.
Tải ứng dụng StudentVUE từ tiệm iTunes.
https://itunes.apple.com/us/app/studentvue/id412050327?mt=
8
o Tương thích với iPhone và iPad.
o StudentVUE yêu cầu từ iOS 8.1 trở lên.
Tải ứng dụng Android StudentVUE từ Google Play.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FreeLance.S
tudentVUE&hl=en
o Tương thích điện thoại và tablets chạy Android 2.3.3
hoặc hơn.
Học sinh sẽ được yêu cầu điền Học khu URL cho ứng dụng điện
thoại: https://studentvue.beaverton.k12.or.us
Sự truy cập được đảm bảo qua tên đăng nhập và mật khẩu. Học
sinh không thể xem hồ sơ của học sinh khác.
Nếu phụ huynh học sinh có tài khoản ParentVUE, phụ huynh có
thể truy cập thông tin của con em mình.
Nên nhớ thoát ra khỏi hệ thống bằng cách nhấp chuột lên nút
Close ở góc phải phía trên cửa sổ và sau đó đóng browser (trình
duyệt web).
Liên hệ giáo viên hoặc văn phòng nhà trường để nhận hổ trợ.
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