Student Name: Abas, Ruweda (756436)

West Powellhurst Elementary
Zahara Barkale
Chào mừng quý vị đến với ParentVUE!
ParentVUE là một phýõng tiện trên online nhằm giúp phu huynh theo dõi việc học của con em mình. Nó sẽ
cung cấp cho quý vị những thông tin mới nhất về sự có mặt/ vắng mặt và kết quả học tập của con em quý
vị. Để vào trang web này, trýớc tiên:
1. Ði vào trang website dýới ðây và tới địa chỉ (không phải khu vực tìm kiếm). Chúng tôi hỗ trợ cả hai
Internet Explorer hay Firefox hay Chrome cho sự tìm kiếm.
2. Trên trang tiếp theo, bấm vào "I have an Activation Key..." sau đó link.
3. Bấm vào để đồng ý bảo mật.
4. Trong màn hình kế tiếp quý vị sẽ thấy tên họ và mật mã, đánh tên trýớc, họ sau và mật mã. Sau đó
bấm vào "Continue to Step 3".
5. Hệ thống sẽ nhắc quý vị chọn tên ngýời dùng và mật khẩu của riêng quý vị. Mật khẩu phải có tối thiểu 6
ký tự, và có thể bao gồm các con số và chữ cái.
6. Nhập địa chỉ e-mail chính của quý vị. Địa chỉ này sẽ ðýợc sử dụng để khôi phục mật khẩu của quý vị nếu
bị mất.
7. Nhấn vào “Complete Account Activation” để hoàn tất tài khoản (account) cho riêng mình.
Một khi quý vị đã có tài khoản trên máy tính, quý vị có thể tải các ứng dụng ParentVUE và truy cập tài
khoản của quý vị từ một thiết bị di động.
Các địa chỉ web để cài ðặt trong ứng dụng di động (the mobile app) là:
https://parent-daviddouglas.cascadetech.org/daviddouglas
Chúng tôi hy vọng quý vị hài lòng công cụ mới này! Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ câu
hỏi bằng cách liên hệ văn phòng ở phía trýớc trýờng.
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