StudentVUE Cho Họ c Sinh Trung Họ c
Câu Hỏ i Thườ ng Gặp

Trả Lờ i

StudentVUE là gı?̀

Họ c sinh có thể truy cập thông tin mộ t cách cập nhật nhât́ về bà i tập và điểm
́ g mặt, thờ i khóa biểu trang mạng các lớ p, danh sách
số, số buổi có mặt, văn
lớ p từ ng họ c, bảng điểm, họ c bạ...vân...vân...

User Name (Tên đăng
nhập) và Password (Mật
khẩu) của họ c sinh là gı?̀
Họ c sinh có thể truy cập
StudentVUE từ bất kỳ
́ nà o không?
máy vi tınh
Họ c sinh có thể xem
nhữ ng thông tin gı ̀ từ
Calenda (Lịch họ c)?

̉ họ c sinh là tên dù ng để đăng nhập (Student ID
Tên đăng nhập và mật khâu
Number hay mã số họ c sinh) và mật khẩu thông thườ ng mà họ c sinh dù ng để
truy cập các hệ thống trườ ng họ c.
Đượ c. Trên máy Mac, dù ng Firefox. Trên máy PC, dù ng Firefox hoặc IE. Đi ̣a
chı ̉ trang web là https://studentvue.beaverton.k12.or.us.
Calendar (Li ̣ch họ c) hiển thi ̣ hai loại thông tin: nhữ ng sự kiện Sở /Trườ ng và
thông tin bảng điểm.

1

5/10/2016 Vietnamese

StudentVUE Cho Họ c Sinh Trung Họ c
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Là m sao để xem đượ c
Attendance Record (Hồ
sơ điểm danh) củ a
mıǹ h?

Trả Lờ i





́ chuộ t lên Attendance thuộ c dãy điều hướ ng bên trái,
Bằng cách nhâp
họ c sinh có thể xem hồ sơ điểm danh của mı̀nh bằng hai cách: List View
(xem liệt kê) và and (Calendar) xem theo li ̣ch.
́ chuộ t lên lý do văn
́ g
Trong phạm vi mà n hı̀nh nà y họ c sinh có thể nhăp
̉
́
mặt đê xem thêm chi tiêt.
́ g
o List View hiển thi ̣ tât́ cả các ngà y họ c sinh bi ̣ đánh absent (văn
́
̉
mặt) hoặc tardy (đên trê), cù ng vớ i lý do và ghi chú liên quan đến
mỗi mụ c đượ c liệt kê. Tổng số đượ c hiển thi ̣ ở cuối danh sách.

́ g mặt trong ngà y xảy ra. Khi cần xem
Calendar View hiển thi ̣ các buổi văn
̉
mộ t giai đoạn cụ thê thı̀ đây là cách tốt nhât́ .
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Họ c sinh có thể xem
đượ c thờ i khóa biểu
của mıǹ h không?

́ chuộ t lên Class Schedule (Thờ i khóa biểu) thuộ c dãy điều hướ ng
Đượ c. Nhâp
bên tay trái. Thờ i khóa biểu liệt kê periot (tiết họ c) course title (tên môn
họ c), room name (phò ng họ c), và teacher (giáo viên) của từ ng bộ môn.

Là m thế nà o để tra cứ u
Course History (Lớ p
từ ng họ c) của mıǹ h?

́ chuộ t lên Course History trên cộ t điều hướ ng. Trang nà y sẽ hiển thi ̣
Nhâp
courses (môn họ c) và grades (điểm) họ c sinh nhận đượ c cho tât́ cả các năm
theo họ c tại các cơ sở trườ ng họ c ở trung tâm họ c chánh Beaverton.

Hiện trạng tốt nghiệp:
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Sứ khác biệt giữ a hai
trang mà n hıǹ h Grade
Book (bảng điểm) and
và Report Card (họ c bạ)
là gı?̀

Trang mà n hı̀nh Grade Book (Bảng điểm) cho phép họ c sinhtheo dõ i điểm số,
điểm kiểm tra và điểm thi khi đượ c đăng trên sổ điểm TeacherVUE. Report
́ điểm hoà n tât́ .
Card (Họ c bạ) hiển thi ̣ điểm cuối họ c kỳ khi châm

Họ c sinh có thể nà o xem
các yêu cầu cho nhữ ng
khóa họ c củ a mıǹ h?

Trườ ng họ c có thể sử dụ ng online course request (yêu cầu của các lớ p họ c
qua mạng) có ở StudentVUE. Phần nà y có thể chı ̉ hiển thi ̣ trong khoảng thờ i
gian nà o đó thôi chứ không phải lúc nà o cũ ng có.

Họ c sinh phải là m sao
để xem thông tin trong
bảng điểm về các lớ p
họ c củ a mıǹ h?

́ chuộ t lên Grade Book phı ́a bên trái sẽ mở ra danh sách tât́ cả các môn
Nhâp
́ chuộ t lên
họ c cho thờ i kỳ báo điểm hiện tại. Để xem chi tiết môn họ c, nhâp
tên bộ môn. Mộ t trang mà n hı̀nh chi tiết liệt kê toà n bộ nhữ ng đánh gı ́a họ c
sinh bở i giáo viên sẽ đượ c mở ra.
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Họ c sinh phải là m sao
để xem thông tin trong
bảng điểm về các lớ p
họ c củ a mıǹ h? (tiếp
theo)

́ chuộ t và o tên của lớ p (class
Để xem chi tiết các thông tin về lớ p họ c nhâp
name). Mộ t mà n hı̀nh chi tiết vớ i nhữ ng liệt kê về tât́ cả nhữ ng đánh gı ́a,
nhận xét của thầy cô giáo. Hiển thi ̣ Standards View bao gồm bảng hướ ng dẫn
́ điểm.
cách châm
Standards View (Hiển thị cơ bản):

Assignment View (Hiển thị theo nhữ ng nhiệ m vụ ‐ bà i tập đượ c giao):

Là m sao để biết thêm
thông tin về cách đánh
gıá trıǹ h độ họ c sinh?

́ chuộ t lên tự a đề bà i tập thı̀ mộ t cử a sổ thông tin sẽ mở ra. Cử a sổ nà y
Nhâp
sẽ hiển thi ̣ mọ i chi tiết về bà i tập.

́ có tà i liệu đı ́nh kè m vớ i bà i tập, nhữ ng tà i liệu nà y sẽ đượ c hiển thi ̣ dướ i
Nêu
́ chuộ t lên bât́ kỳ tà i liệu nà o nếu
mụ c Resources (Dữ liệu) của window. Nhâp
́
̀
muôn sao tải bản sao vê.
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Họ c sinh có thể xem
thông tin cơ bản trong
Grade Book đượ c
không nếu như lớ p họ c
lại dù ng tiêu chuẩn của
tiểu bang?

Đượ c. Thông tin đượ c đăng bở i giáo viên có thể xem đượ c trong Grade book
́ chuộ t lên đườ ng kết nối Standards (cơ bản) ở phı ́a trên góc
bằng cách nhâp
phải, sau khi họ c sinh đã chọ n lớ p muốn xem. Họ c sinh sẽ đượ c phép xem tât́
̉ đã đánh gı ́a cù ng nhữ ng bà i tập hay kiểm tra găn
́ liền vớ i
cả các mứ c chuân
các mứ c chuẩn đó.

Họ c sinh có thể thấy gı ̀
trong phần về Sứ c
Khỏe?

Phần về sứ c khỏe hiển thi ̣ bảng tóm tăt́ quá trı̀nh chı ́ch ngừ a.

Họ c sinh có thể email
giáo viên từ
StudentVUE không?

Đượ c. Trang mà n hı̀nh School Information (Thông tin trườ ng)có biểu tượ ng
email ngay cạnh tên giáo viên.
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Trang mà n hıǹ h Student
Info (Thông tin Họ c
sinh) có gı?̀

Trang Student Info hiển thi ̣ phần sơ yếu lý li ̣ch, số điện thoại liên hệ trong
̉ câp
́ và thông tin về bác sı ̃ của họ c sinh.
trườ ng hợ p khân

Họ c sinh có thể truy cập
StudentVUE qua điệ n
thoại di độ ng?
Có ai khác có thể truy
cập và o xem thông tin
của họ c sinh không?



Nếu quên mật khẩu thı ̀
phải là m sao?

Đượ c. App ứ ng dụ ng StudentVUE yêu cầu mạng không dây hoặc 3G để
kết nối. Yêu cầu iOS 4.3 trở lên. App nà y đượ c tối ưu hóa cho iphone 5
hoặc Android 2.2 trở lên.
̉ . Họ c sinh
 Sự truy cập đượ c đảm bảo qua tên đăng nhập và mật khâu
̉
̀
không thê xem hô sơ của các họ c sinh khác.
 Nếu phụ huynh họ c sinh có tà i khoản ParentVUE, phụ huynh có thể truy
cập thông tin họ c sinh.
Liên hệ giáo viên hoặc văn phò ng nhà trườ ng để nhận hỗ trợ .
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