Kích hoạt tài khoản StudentVUE
Sử dụng việc hướng dẫn này để kích hoạt tài khoản StudentVUE của bạn nhằm truy cập vào Synergy. Coi bài tập, coi điểm và điểm
danh , và tin nhắn của các giáo viên.

Khóa Email kích hoạt tài khoản
Bạn sẽ nhận được một email với khóa kích hoạt qua tài khoản Gmail của học khu
(studentIDNumber@g.highlineschools.org).
Khi bạn nhận được khóa kích hoạt, theo những bướchướng dẫn dưới đây để kích hoạt tài khoản của bạn qua ứng dụng
mobile hoặc web browser.
Nếu bạn không nhận được email về khóa kích hoạt, xin liên lạc với văn phòng trường học.

Chọn lựa 1: Úng Dụng Mobile
1.

Tải ứng dụng Synergy StudentVUE Mobile vào smartphone hoặc
tablet của bạn.
Click icons below to open app download links

2.

Làm theo hướng dẫn để vuốt sang trái.

3.

Viết zip code của học khu Highline (98166) vào vị trí
Highline Public Schools.

4.

Chọn Highline Public Schools ở trong danh sách.

For additional support, please contact your school.
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5.

Trên màn hình đăng nhập chính, chọn ngôn ngữ thích hợp của bạn.
Mọi tin tức sẽ được dịch sang ngôn ngữ bạn đã chọn. Việc này
được cập nhật vào bất cứ thời điểm nào. Để cập nhật ngôn ngữ của
bạn :
a. Nhấp vào Current Language ( ngôn ngữ hiện tại )
b. Chuyển (scroll) vào ngôn ngữ mong muốn
c. Nhấp vào select (chọn lựa )

6.

Từ màn hình đăng nhập chọn Have activation key ( có khóa
kích hoạt chưa ? Create my account ( tạo tài khoản của tôi ).

7.

Đọc và đồng ý với việc Đồng Ý Sử Dụng bằng cách bấm vào
I accept ( tôi đồng ý )

.

8. Đăng nhập tên của bạn, họ của bạn và khóa kích hoạt. Nhấp
vào Continue to Step 3
9.

Nhập vào tài khoản Gmail học khu của bạn
(studentIDNumber@g.highlineschools.org) như user name
của bạn . Tạo một password. Chọn Complete Account
Activa- tion.

Để thêm sự hỗ trợ , xin liên lạc với trường học bạn.
HPS Synergy StudentVUE Account Activation

2

09/2019

Chọn lựa 2: Mạng lưới Browser
1.

Mở web browser (Chrome thì thích hợp ) và bấm vào
kết nối với URL dưới đây hoặc gõ (type) chính xác khi nó
xuất hiện .
•

2.

URL: https://wa-high-psv.edupoint.com

Chọn thông dịch có ở phần cuối bên phải của màn hình.
Việc này có thể được cập nhật bất cứ lúc nào. Ở trang
chính chọn: I am a Student.

3.

Ở trang học sinh login bấm vào More Options.

4.

Chọn Activate Account.

5.

Đọc và đồng ý cho việc đồng ý sử dụng bằng cách
bấm vào I accept.

6.

Điền tên, họ của bạn và khóa kích hoạt. Bấm vào
Continue to Step 3.

7.

Điền tài khoản Gmail học khu của bạn
(studentIDNumber@g.highlineschools.org) như user name
của bạn. Lập một password. Chọn Complete Account Activation.
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