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Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh về Đăng Ký Trực Tuyến 
 

 

Phụ huynh sẽ hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến cho năm học 20-21 thông qua liên kết (đường 
link) trực tuyến được liệt kê dưới đây. Nếu quý vị cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhân viên văn 
phòng nhà trường để được giúp đỡ về ParentVUE hoặc nhận tên đăng nhập (username) hoặc 
mật khẩu mới. 

Đăng nhập vào Đăng ký 
Trực tuyến  
https://parentvue.usd259.net/
PXP2_OEN_Login.aspx 
 
Đăng nhập bằng User Name 
(tên đăng nhập) và mật khẩu 
parentvue hiện tại của quý vị 
hoặc nhấp vào “More 
Options”để tạo tài khoản 
hoặc đặt lại mật khẩu của 
mình. 

 
 

Welcome (Chào Mừng) 
 
Video từ Tổng Giám Thị của 
chúng tôi sẽ xuất hiện. Nhấn 
Continue (Tiếp tục) khi hoàn 
tất. 

 
 

https://parentvue.usd259.net/PXP2_OEN_Login.aspx
https://parentvue.usd259.net/PXP2_OEN_Login.aspx
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Student Summary (Tóm Tắt 
Học Sinh) 
Thông tin về học sinh đang 
theo học của quý vị sẽ hiển 
thị trên trang này.  Bất kỳ 
học sinh nào đã tốt nghiệp 
trước đó sẽ được hiển thị 
như excluded (loại trừ). 

 
 

Signature (Chữ Ký) 
Chữ ký điện tử của quý vị là 
bắt buộc. Chữ ký phải được 
gõ chính xác như nó hiển 
thị ở trên cùng bên phải 
của trang này để tiếp tục. 

 
 

Home Address (Địa Chỉ 
Nhà) 
Trên màn hình này, quý vị 
có thể cập nhật địa chỉ của 
mình bằng cách đánh dấu ô 
"if your address has 
changed" (nếu địa chỉ của 
quý vị có thay đổi). Hoặc, 
nhấp vào "save and 
continue" (lưu và tiếp tục) 
nếu địa chỉ không thay đổi. 
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Khi cập nhật địa chỉ của 
mình, quý vị hãy bắt đầu 
gõ vào ô "type to find an 
address"(gõ vào đây để 
tìm địa chỉ).  Google map 
(Bản đồ Google) sẽ đề 
xuất địa chỉ phù hợp. 
Chọn địa chỉ của quý vị 
để tự động điền. 

 
 

Mail Address (Địa Chỉ Gởi 
Thư) 
Nếu địa chỉ gửi thư giống 
địa chỉ nhà thì để ô này 
được đánh dấu. Nếu địa chỉ 
gởi thư khác địa chỉ nhà thì 
bỏ đánh dấu ô này để cập 
nhật địa chỉ gởi thư. 
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Khi cập nhật địa chỉ gửi 
thư, bắt đầu nhập địa chỉ 
mới vào ô "type to find 
an address"(gõ vào đây 
để tìm địa chỉ). Chọn địa 
chỉ đúng của quý vị để tự 
động điền hoặc gõ địa 
chỉ vào mỗi ô. 

 

 
Phụ Huynh/Giám Hộ 

Tên phụ huynh/người 
giám hộ sẽ được tự động 
điền từ tài khoản 
Parentvue của quý vị. 

 

Tiếp tục điền thông tin 
công việc hoặc đánh dấu 
ô "check here if 
parent/guardian does 
not have an employer" 
nếu quý vị không đi làm 
hoặc quý vị không muốn 
chia sẻ thông tin việc làm 
của mình. 
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Nếu quý vị đã nhập 
thông tin việc làm, 
quý vị sẽ được yêu 
cầu điền địa chỉ nơi 
làm việc của mình. 

 
  

 

 

Số điện thoại của Phụ 
huynh/Người giám hộ là 
bắt buộc để tiếp tục. Quý 
vị có thể chọn nhập địa 
chỉ email hoặc chọn ô 
"Parent/Guardian does 
not have an email 
address" (Phụ 
huynh/Giám hộ không có 
địa chỉ email) để tiếp tục. 
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Quý vị có thể thêm 
tình trạng phục vụ 
quân đội của phụ 
huynh/người giám 
hộ hoặc nhấp "save 
and continue" (lưu 
và tiếp tục) nếu 
không có. 

 
 
 

 

Cập nhật chi tiết về 
Phụ huynh/Người 
giám hộ. 

 
Lưu ý Đặc biệt:  Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể nhấp vào nút Previous (Trang Trước) ở cuối bất kỳ trang nào để xem màn 
hình trước đó. 

Địa chỉ liên lạc khẩn 
cấp sẽ tự động lấy từ 
Parentvue. Tại thời 
điểm này, quý vị có 
thể thêm thông tin 
liên hệ khẩn cấp mới 
hoặc xóa bất kỳ thông 
tin liên hệ khẩn cấp 
hiện có. 
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Học Sinh 
 
Học sinh của quý vị 
đang theo học sẽ 
hiển thị trong phần 
"Students to enroll" 
(học sinh ghi danh). 
Học sinh tốt nghiệp 
trước đây sẽ hiển thị 
trong phần loại trừ. 
Nếu một học sinh cần 
ghi danh nhập học 
được thể hiện trong 
phần loại trừ, xin vui 
lòng liên hệ với 
trường học của quý 
vị. Nếu quý vị có một 
học sinh mới, quý vị 
sẽ thêm thông tin 
học sinh mới ở đây. 

 

 
Xem lại thông tin về 
các học sinh. 

 

Lưu ý: Khi thêm một học sinh mới, ngoài thông tin bên dưới, quý vị cũng sẽ được nhắc để điền 

• Thông tin khai sinh bao gồm giấy tờ quý vị sẽ cung cấp để chứng minh ngày sinh. 

• Thông tin liên quan đến Chủng tộc của học sinh. 

• Danh sách các trường đã học trước đây. 

• Thông tin liên quan đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt. 
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Nếu học sinh của quý 
vị dùng một tên ưa 
thích, xin vui lòng ghi 
rõ ở đây. 
 
 
Nếu quý vị đã nộp 
đơn hoặc đã được 
chấp thuận cho 
chương trình tuyển 
chọn magnet, trả lời 
Có. 
 
Nếu học sinh của quý 
vị hiện đang nhận 
dịch vụ ELL (chương 
trình học tiếng Anh), 
vui lòng trả lời Có. 

 
Nếu học sinh của quý 
vị có số điện thoại, 
quý vị có thể thêm số 
đó vào đây hoặc 
đánh dấu vào ô 
không có số điện 
thoại. 
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Điền thông tin sức 
khỏe sau đây vào 
đây. 

 
Nếu học sinh của quý 
vị có bất kỳ vấn đề 
sức khỏe nào xin vui 
lòng ghi ra đây hoặc 
đánh dấu ô “Student 
has no health 
conditions” (không 
có vấn đề sức khỏe 
nào). 
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Nếu quý vị muốn nhà 
trường quản lý bất kỳ 
loại thuốc nào hoặc 
báo trường biết về 
bất kỳ loại thuốc nào 
học sinh sử dụng tại 
nhà hãy ghi ra đây 
hoặc đánh dấu vào ô 
"no medications) 
(không dùng thuốc). 

 
Mối quan hệ Phụ 
huynh / người giám 
hộ 
 
Chỉ phụ huynh/người 
giám hộ đăng ký mới 
có thể cập nhật 
thông tin của họ. 
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Cập nhật mối quan 
hệ giữa người liên 
hệ khi khẩn cấp với 
học sinh của quý vị. 

 
 

Quý vị có thể thay 
đổi thứ tự cuộc 
gọi của các số liên 
lạc khẩn cấp bằng 
cách kéo từng số 
liên lạc vào đúng 
thứ tự mình 
muốn. 

 
Chính Sách 
 
Xem lại chính 
sách bằng cách 
nhấp vào số chính 
sách màu xanh ở 
bên phải, sau đó 
nhấp vào I agree 
(Tôi đồng ý) trong 
ô thả xuống để 
tiếp tục 
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Các Mẫu Đơn & Xác 
Nhận 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu quý vị trả lời 
rằng mình đang tạm 
trú tại một nơi, quý 
vị sẽ được dẫn đến 
một màn hình khác 
để điền thông tin đó. 

 
 

Các Mẫu Đơn & Xác Nhận 
(tiếp theo) 
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Các Mẫu Đơn & Xác 
Nhận 
(tiếp theo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý vị phải chọn I 
agree (Tôi đồng ý) để 
tiếp tục. 

 
 

Câu Hỏi về Thông Tin 
Tạm Thời về Chỗ Ở cho 
việc Ghi Danh 
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Thỏa thuận Otus  
 
Nếu trường quý 
vị sử dụng Otus 
cho các lớp, quý 
vị sẽ được nhắc 
ký thỏa thuận 
người dùng. 

 
 

Thỏa thuận Otus  
Tiếp theo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý vị phải bấm I 
agree (Tôi đồng ý) 
để tiếp tục. 

 
 

Bảo hiểm học sinh 
là tự nguyện. Nếu 
quý vị chọn CÓ, 
quý vị sẽ cần mua 
bảo hiểm thông 
qua brochure tài 
liệu quảng cáo. 
 
Quý vị phải bấm I 
agree (Tôi đồng ý) 
để tiếp tục. 
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Chính Sách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý vị phải bấm I 
agree (Tôi đồng ý) 
để tiếp tục. 

 
 

 

Từ Chối Trách 
Nhiệm Trả Nợ 
 
 
 
 
 
Quý vị phải bấm 
I agree (Tôi đồng 
ý) để tiếp tục. 
 

 

 

Giảm Phí 
 
 
 
Bấm vào bất kỳ 
chương trình nào 
quý vị muốn áp 
dụng giảm học phí. 
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Xe Bus 
 
 
Nếu học sinh 
của quý vị có xe 
bus chỉ định, 
thông tin của 
quý vị sẽ được 
đưa vào đây. 
 
 
 

 

 

Chọn Trường 
 
Lựa chọn trường 
học có thể khác 
nhau tùy thuộc vào 
các lựa chọn trước 
đó. 
 
Nếu quý vị là một 
học sinh đi học lại, 
trường học của quý 
vị sẽ xuất hiện. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lưu Ý:  Nếu quý vị là người mới hoặc vừa chuyển trường, việc chọn trường của quý vị sẽ dựa trên địa chỉ của quý vị. 

Nếu quý vị trả lời CÓ với câu hỏi magnet (trường chuyên), việc chọn trường của quý vị sẽ nằm trong danh sách thả xuống 
của tất cả các trường magnet của chúng tôi. 

Nếu là học sinh Pre-K (Mầm Non), lựa chọn trường sẽ là danh sách thả xuống của các trường Pre-k. 

 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc lựa chọn trường, vui lòng liên hệ với trường cơ sở của quý vị hoặc với 
trường quý vị cảm thấy nên theo học. 
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Giấy Tờ 
 
Quý vị có thể tải lên 
các giấy tờ hoặc 
đánh dấu vào ô mà 
quý vị sẽ trao tận 
tay cho trường. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Xem lại / Nộp 
 
Trước khi nộp, quý 
vị phải xem lại 
thông tin đăng ký 
của mình. 
 
 
 
  

 

Thư mục của Trường 
 
Bất kỳ giấy tờ bổ sung 
nào quý vị có thể cần sẽ 
được đặt trong thư mục 
của trường. 
 

 
 


	Khi cập nhật địa chỉ gửi thư, bắt đầu nhập địa chỉ mới vào ô "type to find an address"(gõ vào đây để tìm địa chỉ). Chọn địa chỉ đúng của quý vị để tự động điền hoặc gõ địa chỉ vào mỗi ô.
	Phụ Huynh/Giám Hộ
	Tên phụ huynh/người giám hộ sẽ được tự động điền từ tài khoản Parentvue của quý vị.

