Thông Tin QUAN TRỌNG về ParentVUE
Truy Cập Thông Tin Học Sinh
USD 259 hân hạnh thông báo rằng các phụ huynh của những học sinh tại SCHOOL NAME sẽ có cơ hội trong niên học để truy
cập thông tin trường học của con em mình từ máy vi tính ở nhà của mình hoặc điện thoại có internet, dùng ParentVUE portal mới
hoặc các mobile apps ParentVUE miễn phí.
Các phụ huynh và các học sinh có thể truy cập thông tin về các bài tập, các điểm học, hiện diện, các lần gặp y tá và thông tin cá nhân
bằng cách dùng ParentVUE. Thông tin về trường sắp tới và các thời hạn huyện và các tiết mục sắp tới cũng có sẵn.
Những lợi ích chính của việc sử dụng ParentVUE:




Gia tăng các mối liên hệ giữa nhà và trường học
Báo cáo quá trình tiến bộ của học sinh (7 ngày một tuần, 24 tiếng hồ một ngày)
Gia tăng việc phụ huynh tham gia

Truy cập thông tin cho mỗi học sinh là được đảm bảo qua một password mà chỉ cho phép những cá nhân nào được phép để xem thông
tin cho mỗi học sinh. Nó được truy cập qua một web browser trên máy vi tính của mình và chỉ cần một ít thiết lập.
Phần cứng và phần mềm của máy vi tính cá nhân thì KHÔNG được hỗ trợ bởi Dịch Vụ Thông Tin và Ban Kỹ Thuật của
Trường Công Lập Wichita.
Ðể giúp đảm bảo một kết nối không trục trặc, máy vi tính của quí vị phải đáp ứng điều kiện tối thiểu như sau:
Các Ðiều Kiện Windows Workstation Software/Hardware cho ParentVUE
Operating System
(Hệ Ðiều Hành)

Browser
(Trình Duyệt)

Adobe Acrobat Reader

Clock Speed
(Tốc Ðộ Ðồng Hồ)

System Memory
Requirements

Windows XP

Bất kỳ Web Browsers
hiện đang được hỗ trợ
bởi nơi cung cấp
browsers
Bất kỳ Web Browsers
hiện đang được hỗ trợ
bởi nơi cung cấp
browsers
Bất kỳ Web Browsers
hiện đang được hỗ trợ
bởi nơi cung cấp
browsers
Bất kỳ Web Browsers
hiện đang được hỗ trợ
bởi nơi cung cấp
browsers

Phiên Bản Mới Nhất

233MHz Processor

128MB

Phiên Bản Mới Nhất

1GHz Processor

512GB

Phiên Bản Mới Nhất

1GHz Processor

1GB

Phiên Bản Mới Nhất

1GHz Processor

1GB

(Các Ðiều Kiện Bộ Nhớ)

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Các Máy Apple Macintosh Cần Những Kết Hợp Như Sau
Operating System (Hệ Ðiều Hành)
O/S X

Browser (Trình Duyệt)
Bất kỳ Web Browsers hiện đang được hỗ
trợ bởi nơi cung cấp browsers

Adobe Acrobat Reader
Phiên Bản Mới Nhất

Nếu quí vị thích thú sử dụng hệ thống mới này để truy cập thông tin cho con em mình, xin vui lòng hoàn tất mẫu yêu cầu mà được bao
gồm và hồi nó lại cho văn phòng trường học tại SCHOOL NAME . Sau khi nhận mẫu yêu cầu của mình, một activation key duy
nhất sẽ được tạo cho quí vị để dùng để kích hoạt (activate) account của mình. Quí vị sẽ nhận một thư ParentVUE Activation Key với
các chỉ dẫn về cách để kịch hoạt account của mình, cùng với các chỉ dẫn để sử dụng ParentVUE portal. Người điền mẫu yêu cầu phải
trình một thẻ hình ở lúc đến nhận. Chỉ người đang yêu cầu password có thể đến nhận bao bì thông tin.
Nếu quí vị có bất cứ điều gì thắc mắc liên quan tới ParentVUE, xin liên lạc:

Name:
Phone Number:
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.

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

Tên

Ðịa chỉ

Ðường

Thành phố,

Ðiện Thoại Ban Ngày

Zip

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

Chữ Tắt của
Tên Lót

Tên

Ngày Sinh
Tháng/Ngày/Năm Trường

SCHOOL USE ONLY (PHẦN CHỈ DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC)
Date
Parent Access Username
Student ID Numbers:

Vietnamese/Parent Access Request Form

School Year
User Password

Cấp
Lớp

