
Vietnamese/Parent Access Request Form 

 

TRƯỜNG CÔNG LẬP WICHITA 

SCHOOL NAME  

SCHOOL ADDRESS 
MẪU YÊU CẦU TRUY CẬP PARENTVUE  

 
Các chỉ dẫn cho hoàn tất mẫu này: 
Một mẫu yêu cầu phải được hoàn tất cho mỗi phụ huynh trong gia đình đang yêu cầu truy cập tới ParentVUE.   
Một bản sao của mẫu này sẽ được trao cho quí vị để lưu trữ và một bản sao được lưu trữ ở trường. Mẫu này phải được 
điền đầy đủ trước khi nó được xử lý. Nếu quí vị có các thắc mắc liên quan tới ParentVUE hoặc mẫu truy cập này, xin vui 
lòng liên lạc trường học của mình.  

 
Cho mục đích xem xét các hồ sơ học sinh của bất kỳ học sinh nào có tên dưới đây, tôi yêu cầu truy cập chương trình 
ParentVUE của Trường Công Lập Wichita mà có sẵn bằng hình thức điện tử cho những phụ huynh nào có con em đang 
theo học tại Trường Công Lập Wichita. Tôi đồng ý rằng, như một điều kiện để tôi được quyền truy cập ParentVUE; 
tôi thông báo ngay cho nhân viên văn phòng trường học của con em tôi theo học nếu tôi vô tình truy cập các hồ 
sơ học sinh của bất kỳ học sinh nào khác hơn hồ sơ của con em tôi được liệt kê bên dưới. Ngoài ra, tôi đồng ý 
rằng nếu tôi không thông báo ngay cho nhân viên văn phòng rằng tôi vô tình mà tôi đã truy cập các hồ sơ học 
sinh của bất kỳ học sinh nào khác hơn hồ sơ của con em tôi được liệt kê bên dưới, việc truy cập tới ParentVUE 
của tôi sẽ được chấm dứt. Tôi hiểu rằng việc chấm dứt truy cập tới ParentVUE của tôi sẽ không ảnh hưởng tới 
quyền hạn của tôi theo Quyền Giáo Dục Gia Ðình và Ðạo Luật Bảo Mật để đạt các hồ sô giáo dục liên quan đến 
con em tôi.  
 

 
 

Họ         Tên       
 
Ðịa chỉ                

Ðường             Thành phố,            Zip 

Ðiện Thoại Ban Ngày       Email:       

 

               
Phụ Huynh Ký Tên       Ngày 

 

(Người ký mẫu đơn này phải trình một ID có hình để nhận Activation Key cho yêu cầu.)
 

Tôi đang yêu cầu truy cập tới ParentVUE cho con em tôi được liệt kê dưới đây 
 

 
Họ 

 
Tên 

Chữ Tắt của 
Tên Lót 

Ngày Sinh 
Tháng/Ngày/Năm 

 
Trường 

 
Cấp 
Lớp 

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 

Date             School Year          
 

        

Student ID Numbers:               

SCHOOL USE ONLY (PHẦN CHỈ DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC) 

□ Tôi hiện đang có ParentVUE và user name của tôi là:       

    


