Xem điểm của học sinh ở Synergy
Phụ huynh và / hoặc người giám hộ có tài khoản ParentVUE có thể làm theo các hướng dẫn bên
dưới để xem hiệu suất của học sinh trong mỗi lớp / môn học

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

Nếu bạn quên tên người dùng, vui lòng liên hệ với trường
con bạn để được hỗ trợ.
Nếu bạn quên mật khẩu, bấm Quên mật khẩu?
Nếu bạn không có tài khoản ParentVue, vui lòng liên hệ với
trường của con bạn 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 báo cáo hiện tại
Nhấp vào Report Card (Thẻ Báo Điểm) ở menu
bên trái
• Khi màn hình mở ra, hãy nhấp chính xác
vào kì báo điểm ở trên cùng (hiện tại cho
năm học 19/20, đây sẽ là Thẻ MAR Rpt).
• Các lớp đã đăng điểm sẽ hiển thị với chú
thích điểm ở phía dưới
• Người dùng có thể xem báo cáo tiến độ
trước đó bằng cách chuyển đổi các giai
đoạn báo cáo điểm ở trên cùng của trang.
** Để xem điểm của từng bài tập, nhấp vào
Gradebook ở bên trái và di chuyển qua các lớp và
bài tập.

4. TRỢ GIÚP
•
•
•

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