
 

 

05/15/20, V. 1.8 

 

Kiến thức cơ bản về ParentVUE: Kích 

hoạt và sử dụng 

Trước Khi Xử Dụng  

• Bạn có thể truy cập ParentVUE thông qua trình duyệt web trên bất kỳ máy tính nào.  

• Ngoài ra còn có một ứng dụng ParentVUE bạn có thể tải xuống cho bất kỳ thiết bị di 

động nào. Chỉ cần tìm kiếm “ParentVUE” trong cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị 
di động của bạn và tải xuống miễn phí. 

• Kích hoạt tài khoản ban đầu có thể được thực hiện thông qua trang web ParentVUE 

bằng trình duyệt web hoặc sử dụng ứng dụng di động ParentVUE. 

• ParentVUE cho phép bạn xem thông tin về các con bạn hiện đang theo học tại các 

trường TUSD. Truy cập thông tin chuyên cần, điểm và bài tập về nhà. 

• Trước khi bạn có thể đăng nhập vào ParentVUE, trường học mà con bạn theo học 

phải tạo khóa kích hoạt để bạn đăng nhập ban đầu..  

Lưu ý: Hình minh họa màn hình trong tài liệu này phản ánh giao diện ParentVUE 

được truy cập thông qua trình duyệt web. 

 

ParentVUE Trực tuyến: parent.tusd1.org 
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Nếu bạn đã kích hoạt tài khoản của mình, hãy nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn và nhấp 

vào Đăng nhập. Truy cập Trang chủ ParentVUE (tr. 6) để bắt đầu khám phá. 

Nếu bạn cần kích hoạt tài khoản của mình, chỉ cần chuyển sang trang tiếp theo. 

Đăng nhập lần đầu / Kích hoạt tài khoản 

1. Trên máy tính, hãy mở trình duyệt web và điều hướng đến địa chỉ web TUSD 

ParentVUE. Lần đầu tiên đăng nhập, bạn sẽ cần sử dụng khóa kích hoạt để tạo tài 

khoản của mình. 

Kích hoạt tài khoản ban đầu có thể được thực hiện thông qua trang web ParentVUE 

bằng trình duyệt web hoặc thông qua ứng dụng di động ParentVUE.  

 

2. Nhấp vào Tạo tài khoản hoặc Quên mật khẩu để mở rộng các tùy chọn. 

3. Nhấp vào Kích hoạt tài khoản.  
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4. Trong màn hình tiếp theo, bạn sẽ được nhắc đọc và chấp nhận tuyên bố về quyền 

riêng tư. 

 

5. Nhấp vào Tôi chấp nhận để tiếp tục 

6. Bạn sẽ chuyển sang màn hình tiếp theo trong quá trình kích hoạt tài khoản. 

 

7. Nhập Tên, Họ và Khóa kích hoạt của bạn. 

QUAN TRỌNG: Nhập tên của bạn chính xác như trên trang in cùng với mã kích hoạt 

của bạn.. 

8. Nhấp vào Tiếp tục đến Bước 3.. 
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9. Trong màn hình tiếp theo, nhập Tên người dùng và Mật khẩu..  

 

10. Xác nhận mật khẩu của bạn bằng cách nhập lại. 

11. Nhập địa chỉ E-mail chính của bạn. 

12. Nhấp vào Hoàn thành kích hoạt tài khoản. Màn hình chính ParentVUE xuất hiện. 

13. Tài khoản của bạn đã được tạo! Khi bạn đăng xuất và sau đó muốn đăng nhập lại, 

bạn chỉ cần nhập Tên người dùng và Mật khẩu của mình và nhấp vào Đăng nhập..  
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Quên mật khẩu của bạn?  

1. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể nhấp vào Quên mật khẩu gần nút Đăng 

nhập hoặc nhấp vào Tạo tài khoản hoặc Quên mật khẩu để mở rộng các tùy chọn và 

sau đó nhấp vào Quên mật khẩu.. 

 

2. Bạn sẽ được nhắc nhập email chính mà bạn đã thiết lập cho tài khoản hoặc tên 

người dùng của bạn cho tài khoản. 

 

Lưu ý: Nếu bạn không còn quyền truy cập vào tài khoản email mà bạn đã thiết lập cho 

tài khoản ParentVUE của mình, bạn cần liên hệ với trường học của con bạn để yêu cầu 

họ đặt lại mật khẩu của bạn. Trường cũng có thể tra cứu tên người dùng của bạn cho tài 

khoản..  

3. Nhấn gởi Email. 
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4. Một thông báo xuất hiện cho bạn biết rằng một email đã được gửi cho bạn 

 

5. Kiểm tra email của bạn để tìm thông báo Mật khẩu ParentVUE. Nếu thư không xuất 

hiện trong hộp thư đến của bạn, hãy kiểm tra thư mục spam / email rác của bạn 

hoặc nếu bạn sử dụng Gmail, cả thư mục Tất cả thư của bạn.. 

. 

 

6. Nhấp vào liên kết để thay đổi mật khẩu của bạn.  
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7. Trong màn hình Thay đổi mật khẩu, nhập Tên và Họ của bạn giống như trên tài 

khoản.. 

 

8. Nhập mật khẩu mới rồi nhập lại để xác nhận 

9. Nhấp thay đổi mật khẩu. 

10. Bây giờ bạn có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới của mình..  
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Trang chủ ParentVUE 

 

• Thanh điều hướng: Bên trái màn hình. Nhấp vào một vùng thông tin cho trẻ đã 

chọn, xem Thanh Điều hướng trên p. 7).. 

•  Sự kiện gần đây: Khu vực chính. Ngày chấm điểm, sự 

kiện hội nghị, sự kiện của trường, ghi chú tham dự.  

• Thông báo của Quận: Nhấp vào biểu tượng để xem thông 

báo 

• Trẻ em đã đăng ký chủ động: Nhấp vào menu thả xuống 

để chọn trẻ và xem thông tin của trẻ.. 

• Tài khoản của tôi: Nhấp để xem thông tin tài khoản 

ParentVUE (xem Trang Tài khoản của tôi ParentVUE trên 

trang 8).).  

• Đăng ký trực tuyến: Truy cập đăng ký trực tuyến. Hướng 

dẫn Đăng ký Trực tuyến có  liên kết sau::  

http://tusd1.schooldesk.net/Portals/TUSD1/District/docs/Dist%20Info/Registration/Pa
rentVUEOnlineRegistration.pdf 

http://tusd1.schooldesk.net/Portals/TUSD1/District/docs/Dist%20Info/Registration/ParentVUEOnlineRegistration.pdf
http://tusd1.schooldesk.net/Portals/TUSD1/District/docs/Dist%20Info/Registration/ParentVUEOnlineRegistration.pdf
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ParentVUE Trang tài khoản của tôi 

Thông tin cá nhân

 

• Thông tin này chỉ có thể thay đổi bởi nhân viên văn phòng trường. Liên hệ trực tiếp 

với trường để thay đổi thông tin cá nhân của bạn..  

• Sử dụng Tài khoản cập nhật nếu bạn thay đổi bất kỳ thông tin nào bên dưới Thông 

tin cá nhân của mình hoặc sử dụng nút Hủy nếu bạn quyết định không thực hiện thay 

đổi. 

Thông báo tự động 
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• Hộp kiểm Tự động thông báo khi chấm công cho phép bạn chọn tham gia hoặc không 

tham gia. Tự động thông báo địa chỉ Email có thể được thêm vào hoặc cập nhật và 

được xác minh 

Số điện thoại / Tài liệu được xác nhận 

 

• Số điện thoại có thể được thay đổi, thêm hoặc xóa. Sử dụng Dấu cộng (+) để thêm. 

Sử dụng hộp kiểm Xóa để xóa..  

• Xem lại bất kỳ Tài liệu được thừa nhận nào.. 
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Lịch sử truy cập tài khoản 

 

• Bạn sẽ tìm thấy các bản ghi ngày và giờ khi bạn truy cập ParentVUE.  

• Các nút Cập nhật Tài khoản và Hủy bỏ cũng có sẵn ở cuối trang. 
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Thanh điều hướng 

Nhà 

Đưa bạn trở lại Màn hình chính. 

Tin nhắn

 

Nhấp vào biểu tượng phong bì để xem nội dung thư.  

Lịch 

 

Nhấp vào một mục lịch để xem thêm chi tiết. Ngoài ra còn có các bộ lọc ở trên cùng để 

bạn có thể chọn một lớp cụ thể, loại bài tập hoặc trạng thái bài tập để giới hạn lượng 

thông tin xuất hiện. Bạn có thể chọn từ chế độ xem Tháng, Tuần và Ngày.. 
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Điểm danh 

 

Chuyển đổi chi tiết: Bất cứ khi nào bạn thấy nút chuyển đổi Chi tiết, bạn có thể nhấp 

vào nó để biết thêm chi tiết hoặc tắt để xem ít hơn. Di chuột qua biểu tượng để xem mô 

tả.. 
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Chi tiết điểm danh 

Khi bạn nhấp vào một ngày trong lịch, Chi tiết điểm danh sẽ mở rộng bên dưới lịch, hiển 

thị khoảng thời gian, thời gian, giáo viên và khóa học 

 

Xoay vòng 

Một số trường có lịch luân phiên và các lớp học khác nhau được tổ chức vào các ngày 

khác nhau. Trong trường hợp đó khi bạn nhấp vào ngày tham dự, Chi tiết điểm danh sẽ 

hiển thị các khóa học cho ngày đó..  
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Thời khóa biểu trên lớp 

 

Xem Lịch trình Lớp học của học sinh. Lịch trình cho ngày hiện tại là mặc định. Nhấp vào 

một quý hoặc một học kỳ ở phía trên bên phải để xem lịch biểu đó. 

 

Trang web lớp học 

 

Giáo viên có thể sử dụng Trang web của Lớp học để cung cấp thêm thông tin về lớp học 

bao gồm Thông báo, Bài tập về nhà, Tài liệu Lớp học.. 
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Lịch sử khóa học 

 

Xem tiến trình tốt nghiệp cũng như Yêu cầu Kiểm tra và Lịch sử Khóa học của Sinh viên. 

Sử dụng nút bật / tắt Chi tiết để xem thêm thông tin chi tiết.. 

Sổ điểm 

 

Xem thông tin về hiệu suất và bài tập của lớp. Nhấp vào tên lớp hoặc kỳ xếp loại (quý / 

học kỳ). 
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Bài tập cho lớp và thông tin đồ họa sau đó được hiển thị. Nhấp vào một nhiệm vụ để 

xem chi tiết. Sử dụng các tùy chọn thả xuống ở trên cùng để chọn một lớp hoặc thời 

gian chấm điểm khác.. 

 

Nhấp vào mũi tên Mở rộng ở bên trái để xem chi tiết đồ họa bổ sung. 
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Sức khỏe 

 

Xem tình trạng tiêm chủng. 

Thẻ báo cáo 

 

Khi thẻ báo cáo đã sẵn sàng, bạn có thể tải xuống phiên bản PDF. Sử dụng trình đơn thả 

xuống thời kỳ chấm điểm để chọn thời gian chấm điểm trước.. 
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Thông Tin ở Trường  

 

Xem thông tin liên hệ của trường. 
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Thông tin học sinh 

 

 

Xem lại thông tin của con bạn để đảm bảo thông tin đó chính xác. Nếu bạn thấy cần thay 

đổi điều gì, hãy thông báo cho nhà trường hoặc vào tab Đăng ký Trực tuyến ở đầu 

ParentVUE và cập nhật thông tin. 
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Lịch sử kiểm tra 

 

Hiện tại màn hình này hiển thị điểm AzMerit. 

Các tài liệu 

 

Bạn có thể truy cập các thẻ báo cáo từ những năm trước. Chỉ cần nhấp vào mục trong 

cột Tài liệu. 


