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Các Trường Cấp II - Xem Phiếu Điểm Học Sinh ở ParentVUE 
Phụ huynh và / hoặc người giám hộ có tài khoản ParentVUE Synergy có thể làm theo các 

hướng dẫn bên dưới để xem kết quả học tập của học sinh trong từng lớp / môn học. 
 

1. Truy cập Parentvue.usd259.net (hoặc ứng dụng trên thiết bị của bạn) và đăng nhập bằng 
tên người dùng (username) và email Synergy của bạn 

• Nếu bạn quên tên người dùng, vui lòng liên hệ với trường 
học của con để được hỗ trợ. 

• Nếu bạn quên mật khẩu, bấm Forget Password? (Quên 
mật khẩu?) 

• Nếu bạn không có tài khoản ParentVue, vui lòng liên hệ 
với trường của con để được hỗ trợ. 

 
2. Chọn tên học sinh (nếu bạn có nhiều hơn một) 

• Sử dụng các mũi tên thả xuống ở trên cùng để chọn tên học sinh (nếu bạn có nhiều 
hơn một) và sau đó nhấp vào tên / ảnh của học sinh. 

3. Xem Phiếu Điểm Hiện Tại 
• Nhấp vào chọn lựa Report Card (Phiếu Báo 

Điểm) ở menu bên trái. 
• Khi màn hình mở ra, hãy nhấp vào kỳ báo điểm 

đúng xác ở trên cùng (hiện tại cho năm học 
21/21, đây sẽ là Quý 1) 

• Mỗi lớp có điểm đã đăng bây giờ hiển thị chú 
giải điểm ở dưới cùng. Phụ huynh có thể kéo 
xuống để xem điểm tổng quát của từng lớp học. 
Ngoài ra, phụ huynh có thể xem bất kỳ nhận xét 
nào của giáo viên bên phải điểm của môn học.  

• Để xem bảng điểm thực tế (đối với lớp 6, điều 
này sẽ bao gồm các điểm chuẩn), hãy nhấp vào liên kết ngay dưới tên trường. Trong ví dụ ở đây, nó 
cho biết Click here to view report card for Quarter 1 (Nhấp vào đây để xem bảng điểm của Quý 1). 
Bảng điểm ở dạng tập tin PDF sẽ mở ra và có thể tải xuống hoặc in ra. Tùy chọn này sẽ chỉ hiển thị 
sau khi trường đã tải phiếu điểm lên. 

• Khi năm học cứ tiếp tục, người dùng có thể xem các bảng điểm trước đó bằng cách chuyển đổi kỳ 
báo điểm ở trên cùng. 
 

** Để xem điểm trong book grades (điểm của từng bài tập riêng lẻ), nhấp vào Gradebook ở bên trái và di 
chuyển qua các lớp học và bài tập. 
 
4. TRỢ GIÚP/CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI - FAQ 

• Cần giúp đỡ đăng nhập? Liên lạc với trường của con bạn. 
• Quên mật khẩu? Nhấp vào Forgot Password. 
• Có câu hỏi về điểm của con bạn trên bảng điểm hoặc trong gradebook? Vui lòng liên hệ với giáo viên 

đứng lớp.  
• Xin lưu ý rằng ứng dụng ParentVUE và trang web có thể trông hơi khác nhau. 

 


