ParentVue Family Checklist
Danh sách Kiểm tra Gia đình ParentVue
Login Information

Username:_________________________________________

Thông tin Đăng nhập Tên Người dùng:_____________________________________

Password: _________________________________
Mật khẩu:___________________

Bus Registration and ParentVUE Access
Đăng ký xe Buýt và Truy cập ParentVUE
Email

Do you have an email that you check regularly?
Quý vị có địa chỉ email được dùng thường xuyên không?
Email: ___________________________________________

Bus Registration
Đăng ký xe Buýt

Did you register each of your children for bussing for the 22-23 school
year? Quý vị đã đăng ký dịch vụ xe buýt cho năm học 22-23 cho con
của mình chưachưa?

Month by Month ParentVue Checklist
Danh sách Kiểm tra ParentVUE mỗi tháng
July/August
Tháng 7/Tháng 8

Back to School Annual Verification. Update contact information in
ParentVUE. Xác minh Hàng năm lúc Nhập học. Cập nhật thông tin liên
lạc trên ParentVUE.

Late August, 2022

Bus assignment information can be viewed in ParentVUE.

Cuối Tháng 8, 2022

Xem thông tin về xe buýt chỉ định cho học sinh trên ParentVUE.

September

Check MCA and ACCESS score reports in ParentVUE.

Tháng 9

Kiểm tra kết quả điểm thi MCA và ACCESS trên ParentVUE.

October

Sign up for Parent/Teacher conferences in ParentVUE.

Tháng 10

Đăng ký họp Phụ huynh/Giáo viên trên ParentVUE.
Secondary students only: Mid-trimester progress grades are available.
Chỉ dành cho học sinh trung học: Điểm giữa kỳ có sẵn trên ParentVue.
November/December

Xem điểm học kỳ 1 trên ParentVUE.

Tháng 11/Tháng 12

Chỉ dành cho học sinh trung học: Thời khóa biểu học kỳ mới có sẵn trên

ParentVue.
January/February

Sign up for Parent/Teacher conferences in ParentVUE.

Tháng Giêng/Tháng
2

Đăng ký cho họp Phụ huynh/Giáo viên trên ParentVUE.
Secondary students only: Chỉ dành cho học sinh trung học:
● Học sinh ghi danh lớp học cho năm học sau 23-24
● Mid-trimester progress grades-end of February
● Có điểm giữa kỳ vào cuối Tháng 2

March/April

View Trimester 2 report card in ParentVUE.

Tháng 3/Tháng 4

Xem sổ điểm Tam cá nguyệt 2 trên ParentVUE.
Secondary students only: Chỉ dành cho học sinh trung học:
● New trimester schedules
● Thời khóa biểu tam cá nguyệt mới
● Mid-trimester progress grades-end of April
● Hạng giữa tam cá nguyệt vào cuối Tháng 4

May/June

View Trimester 3 report card in ParentVUE.

Tháng 5/Tháng 6

Xem sổ điểm Tam cá nguyệt 3 trên ParentVUE

