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Cách để: Các Bước:  

Ðăng Nhập và Truy 
Cập các Cuộc Họp 
Phụ Huynh 

 Vào account ParentVUE của mình bằng trang web
hoặc bằng app.

 Một khi quý vị đã vào, tất cả các con em của quý vị
sẽ hiện ra với các tên của chúng ở phía trên. Chọn
một trong các con em của mình bằng cách nhấn
vào tên của chúng.

 Nhấn vào Conference (trên phía trái của menu).
Màn hình cuộc họp phụ huynh sẽ mở cho giáo viên
của học sinh đó.

Xem Màn Hình Sơ 
Lược Cuộc Họp 
(Conference 
Summary) 

 Conference Summary ‐ Nếu một cuộc họp đã được
định hoặc đã định bởi giáo viên, nó sẽ cho thấy
trên màn hình mà mở dưới conference summary

 Parents Choose ‐ Nếu giáo viên của con em mình
đã thiết lập các cuộc họp để quý vị có thể chọn một
thời gian họp trực tuyến, nhấn vào Parent
Scheduled Conferences (góc phải phía trên)

Chọn Một Thời 
Gian Họp 

**chỉ khi giáo viên 
của con em sử 
dụng tùy chọn này 

Sau khi nhấn vào Parent Scheduled Conferences:

 Chọn một ngày họp hoặc cuộn xuống để xem tất cả các ngày và các thời gian họp giáo viên này đã
có sẵn để chọn.

 Chọn thời gian mình muốn bằng cách nhấn vào một ô đánh dấu. Nó sẽ chuyển màu xanh lá cây để
cho biết mình đã chọn thời gian. Ðồng thời trong góc phải phía trên, nó cho thấy thời gian đó đã
được lưu. Quý vị bây giờ đã định một cuộc họp.

 Nếu một ô có màu đỏ và nói Unavailable, người nào khác đã chọn thời gian đó.
 Ðể định lại thời gian họp của mình, trở lại màn hình Parent Scheduled Conferences, bỏ chọn thời

gian mình đã chọn trước đây và chọn một thời gian mới. Lịch trình bây giờ sẽ được cập nhật
 Email mình lịch trình họp của mình bằng cách nhấn vào Email Schedule trong phía phải bên trên
 Sau khi thoát ra ParentVUE, ngày họp của mình bây giờ sẽ cho thấy trên màn hình Conference

Summary.  Ðể xem thời gian của mình, nhấn vào Parent Scheduled Conferences.

Họp Phụ Huynh ParentVUE 

 
Những phụ huynh nào có một account ParentVUE có thể đăng nhập vào trang web hoặc qua app ParentVUE và xem lịch trình các 
cuộc họp phụ huynh đã định. Ngoài ra, các giáo viên có thể cho các phụ huynh chọn một thời gian họp nếu họ muốn các phụ huynh 
chọn tính năng. 

Xin Lưu Ý: Các phụ huynh phải có một account ParentVUE và các giáo viên phải thiết lâp một lịch trình họp cho tab ParentVUE 
Conference làm việc một cách chính xác.  

Nếu quý vị  cần một account ParentVUE hoặc cần phụ giúp với account ParentVUE hiện thời của mình, xin vui lòng liên lạc văn 
phòng trường học. 




