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PHIÊN BẢN TRÊN MẠNG CỦA PARENTVUE 
Văn kiện này cung cấp những sự chỉ dẫn để hoàn tất tiến trình Xác minh Trực tuyến cho con em quý vị. Tiến 
trình Xác minh Trực tuyến (Online Verification/OLV), với việc sử dụng ParentVUE, cung cấp một cách thức để 
cập nhật và lưu giữ những thông tin chính xác của học sinh.  

 Chỉ cần một phụ huynh/người giám hộ để hoàn tất tiến trình này. 

 Tiến trình Xác minh Trực tuyến hàng năm không hoạt động được trong ứng dụng di động ParentVUE. Tuy nhiên, 
quý vị có thể mở một trình duyệt (web browser) trên thiết bị di động của quý vị để truy cập đường dẫn và hoàn 
tất tiến trình này. 

ĐĂNG NHẬP PARENTVUE 

1. Truy cập https://portal.lcps.org trên trình duyệt của quý vị. 

2. Bấm vào I am a parent>>. 

 
3. Nhập tên người sử dụng và mật mã của quý vị rồi bấm vào Login. 

 
 Nếu quý vị cần định lại mật mã của quý vị cho ParentVUE, xin tham khảo phần Những Câu Hỏi Thường Gặp 

(Frequently Asked Questions) trên trang hỗ trợ của ParentVUE.  

  

https://portal.lcps.org/
https://www.lcps.org/Page/150204
https://www.lcps.org/Page/150204
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BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH XÁC MINH TRỰC TUYẾN 

1. Một thông báo hiện ra với danh sách những học sinh cần được xác minh. Bấm vào nút Begin 
Registration (Bắt đầu Đăng ký) hoặc Verification (Xác minh). 

 
2. Để bắt đầu tiến trình, xin chọn 2021-22 Online Verification trong danh sách chọn lựa rồi bấm nút 

Begin New Registration and Verification >. 

  
3. Nếu quý vị muốn có thêm thông tin về tiến trình này hoặc muốn xem lại  Những Câu Hỏi Thường Gặp, 

xin bấm vào đường dẫn District ParentVUE Online Verification Site.  Khi quý vị sẵn sàng để bắt đầu tiến 
trình, xin bấm nút Continue (Tiếp tục). 

 

https://www.lcps.org/Page/229648
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4. Hoàn tất trang Signature (chữ ký) bằng cách nhập tên và họ của quý vị giống y như tên họ hiện ra ở 
góc trên bên phải của trang này. Xin bấm nút Save and Continue >. Chữ ký điện tử này nêu ra rằng tất 
cả những thông tin mà quý vị sẽ xác minh và/hoặc cập nhật là chính xác. 
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CÁC TRANG GIA ĐÌNH, PHỤ HUYNH VÀ LIÊN LẠC KHẨN CẤP 

Trên những trang này quý vị sẽ xác minh và/hoặc cập nhật những thông tin liên quan tới địa chỉ gia đình, 
thông tin về phụ huynh/người giám hộ và thông tin về liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. 

Các trang Gia đình 
1. Xác minh địa chỉ nhà ở của gia đình là chính xác, rồi bấm nút Save and Continue >.  

 
2. Xác minh địa chỉ gửi thư của gia đình là chính xác, rồi bấm nút Save and Continue >.  

3. Nếu địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ gửi thư là không chính xác, xin bấm nút Logout và liên lạc với trường học 
của con quý vị. Một khi sự thay đổi về địa chỉ đã được nhà trường hoàn tất, quý vị sẽ có thể tái đăng 
nhập ParentVUE để hoàn tất tiến trình Xác minh Trực tuyến. Nếu quý vị cần tái đăng nhập sau khi nhà 
trường đã cập nhật địa chỉ, quý vị sẽ phải xóa phần đăng ký và bắt đầu lại. 

   

Các trang Thông tin Phụ huynh/Người giám hộ 
Trên các Thông tin Phụ huynh/Người giám hộ quý vị sẽ xem lại các chi tiết về phụ huynh/người giám hộ cho 
quý vị và bất kỳ phụ huynh/người giám hộ nào khác ở cùng địa chỉ.  

1. Trước tiên, xin xác minh thông tin của quý vị trên một trang, rồi bấm vào Save and Continue >. 

• Ngôn ngữ bạn muốn dùng cho những cuộc liên lạc bằng văn bản hoặc bằng miệng 

• Số điện thoại: vui lòng chỉ chọn một số chính 

• Địa chỉ Email 
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2. Khi quý vị điền xong những thông tin của mình, xin bấm vào Edit hoặc In Progress để xác minh thông 
tin của tất cả những phụ huynh/người giám hộ hợp pháp khác ở cùng địa chỉ. Quý vị sẽ không thể xem 
hoặc cập nhật thông tin của một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp ở một địa chỉ khác. 

 
3. Sau khi điền xong phần Phụ huynh/Người giám hộ, xin bấm vào Save and Continue >. 

 

Các trang Liên lạc Khẩn cấp 
Trên trang Khẩn cấp quý vị sẽ xác minh những thông tin về nhân khẩu học và liên lạc cho mỗi người liên lạc 
khẩn cấp có tên trong danh sách. 

1. Xin bấm nút Edit hoặc In Progress cho một người liên lạc khẩn cấp.  

 
2. Xác minh thông tin trên mỗi trang, rồi bấm vào Save and Continue >. 
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3. Lập lại các bước 1 và 2 cho tất cả những người liên lạc khẩn cấp khác. 

4. Nếu cần, hãy loại một người liên lạc khẩn cấp bằng cách dùng nút Delete. Hãy tạo một người liên lạc 
khẩn cấp mới bằng cách dùng nút Add New Emergency Contacts. 

 
5. Sau khi điền xong tất cả những người liên lạc khẩn cấp, xin bấm Save and Continue >. 
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CÁC TRANG CHI TIẾT CỦA HỌC SINH 

Trên vài trang kế tiếp quý vị sẽ xác minh/cập nhật những thông tin của tất cả các đứa con đang đi học được 
ghi tên trong phần Existing Student Verification ở trên cùng.  

Hãy đăng xuất và liên lạc với trường của con quý vị nếu có những tình huống sau đây: 

• Một học sinh có tên trong phần Students to Exclude section at the bottom will be attending LCPS in 
the 2021-22 school year.  

• Một học sinh có tên trong phần Existing Student Verification có một cấp lớp không chính xác.  

Một khi trường của con quý vị xác minh là những tình huống trên đây đã được giải quyết, xin trở lại ParentVUE 
để hoàn tất việc xác minh cho (những) học sinh đó. 
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Khái quát về Tiến trình Học sinh 
Hãy thực hiện những bước này cho mỗi học sinh trong danh sách Existing Student Verification.  

1. Bấm vào nút Edit cho một học sinh trong danh sách. Nếu bất kỳ thông tin nào cho học sinh đó là không 
chính xác, hãy đăng xuất và liên lạc với trường của con quý vị. Một khi nhà trường đã cập nhật thông 
tin, quý vị sẽ phải tái đăng nhập và xóa sự xác minh đang có để bắt đầu lại. 

 
2. Xác minh và cập nhật (vào những nơi thích hợp) những thông tin về học sinh này. 

3. Bấm nút Save and Continue > để di chuyển từ trang này sang trang kế tiếp. Các chi tiết về mỗi trang 
được trình bày dưới đây. 

4. Sau khi hoàn tất những thông tin cho học sinh thứ nhất, lập lại cho tất cả các học sinh khác. 

Trang Thông tin nhân khẩu học 
Nếu có điều gì không chính xác trên trang này, hãy đăng xuất và liên lạc với trường của con quý vị. 
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Trang thông tin bổ sung 
Tên mà con quý vị muốn dùng, thông tin về bảo hiểm và sự liên hệ với quân đội có thể được cập nhật. 
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Các trang về chính sách 
Quý vị sẽ xem được một số văn kiện về chính sách chẳng hạn như Quyền và Trách nhiệm của học sinh (Student 
Rights and Responsibilities) và Qui trình về Thiết bị Học tập của học sinh (Student Learning Device Procedures). 
Quý vị phải xác nhận đã đọc và đồng ý với tất cả văn kiện về chính sách cho mỗi năm học.   

1. Bấm View để tải xuống và xem văn kiện này. 

2. Bấm vào ô đánh dấu để hoàn tất sự xác nhận. 

 
3. Bấm vào Save and Continue > để lập lại tiến trình cho những văn kiện chính sách khác và đi tới phần kế 

tiếp. 
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Trang chủng tộc và sắc tộc 
Nếu có điều gì không chính xác trên trang này, hãy đăng xuất và liên lạc với trường của con quý vị. 
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Trang quan hệ phụ huynh/người giám hộ 
Nếu có điều gì không chính xác trên trang này, hãy đăng xuất và liên lạc với trường của con quý vị. 

 

Trang quan hệ liên lạc khẩn cấp 
Mỗi học sinh phải có ít nhất một người Liên lạc Khẩn cấp được ghi rõ. Nếu một trong những người liên lạc 
khẩn cấp không nên được liên lạc cho học sinh này, hãy chọn ô đánh dấu No Relationship. 
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Trang thứ tự liên lạc khẩn cấp 
Kéo và thả để cho biết thứ tự liên lạc của phụ huynh và những người liên lạc khẩn cấp. Bất kể thứ tự như thế 
nào, LCPS sẽ luôn tìm cách liên lạc với phụ huynh trước tiên. 

 

Trang tình trạng sức khỏe 
Xem lại và cập nhật nếu cần.   
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Trang thuốc men 
Xem lại và cập nhật nếu cần. 
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Trang tiết lộ thông tin 
Hầu hết các chi tiết về tiết lộ thông tin sẽ cần được cập nhật mỗi năm cho (các) đứa con của quý vị. Xem kỹ 
mỗi phần và cập nhật sự lựa chọn của quý vị nếu cần. 

• Cho phép tham gia Hình/Video trong truyền thông: Chọn Yes để cho phép học sinh này tham gia trong 
những thông tin ấn hành bằng phương tiện số hóa bởi LCPS trong những ấn phẩm khác nhau  

• Cho phép tham gia Hình/Video trong Trường và Lớp: Chọn Yes để cho phép học sinh này tham gia 
trong những thông tin ấn hành bằng phương tiện số hóa bởi Trường và/hoặc Lớp của nó   

• Cho phép tham gia Hình/Video trong Kỷ yếu và Đội thể thao: Chọn Yes để cho phép học sinh này 
tham gia trong những thông tin ấn hành bằng phương tiện số hóa cho Kỷ yếu và/hoặc đội thể thao của 
nó  

• Tác phẩm được tham gia trong truyền thông: Chọn Yes để cho phép tác phẩm của học sinh này được 
ấn hành bằng phương tiện số hóa bởi Trường của nó hoặc LCPS. 
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Trang những sự cho phép và trường cho về sớm 
Xem kỹ mỗi phần và cập nhật sự lựa chọn của quý vị nếu cần.   

• Thông báo liên quan tới thời tiết: Chọn Yes để cho phép quý vị nhận thông báo liên quan tới thời tiết 
từ LCPS.   

 
• Tham gia giáo dục đời sống gia đình: Chọn Yes để cho phép con quý vị được học lớp Đời sống Gia đình 

(Family Life Education).   

 
• Chia sẻ thông tin danh bạ với thực thể bên ngoài: Chọn Yes để cho phép LCPS chia sẻ những thông tin 

danh bạ.   

 
• Chia sẻ thông tin danh bạ với nhân viên tuyển mộ của quân đội: Chọn Yes để cho phép LCPS chia sẻ 

những thông tin danh bạ về con quý vị cho nhân viên tuyển mộ của quân đội. 

 
• Truy cập internet ở nhà: Hãy chọn tùy chọn nào mô tả chính xác nhất sự truy cập internet của con quý 

vị ở nhà. 
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• Thông tin về tan trường sớm: Hãy chọn cách thức mà con quý vị sẽ ra về (tan trường sớm) trong 
trường hợp thời tiết quá xấu hoặc trong những trường hợp khẩn cấp. 

 

Trang kế hoạch ra về sau giờ học bình thường (chỉ áp dụng cho tiểu học) 
Nếu con quý vị ra về cùng một cách thức mỗi ngày, hãy điền vào các phần trong Kế hoạch Hàng tuần. Nếu con 
quý vị ra về không cùng một cách thức mỗi ngày, hãy điền vào các phần trong Kế hoạch Hàng ngày. 
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Trang chuyên chở ACL (chỉ áp dụng cho trung học) 
Nếu con quý vị theo học ở Academies of Loudoun, hãy yêu cầu/từ chối dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt tới 
Academies of Loudoun. Những yêu cầu được nộp trong tiến trình Xác minh Trực tuyến có thể không được 
chuyển kịp thời cho ngày khai giảng. 
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XEM LẠI VÀ NỘP 

1. Sau khi tất cả học sinh được đánh dấu là điền xong, hãy bấm Save and Continue > để xem lại rồi nộp 
các thông tin. 

 
2. Bấm nút Review.  
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3. Kéo xuống và kiểm tra mỗi phần. Những sự thay đổi được đánh dấu bằng màu vàng.  

4. Bấm nút Done. 

5. Bấm nút Submit. 

 
6. Sau khi đơn xác minh được nộp, một tin nhắn xác nhận sẽ hiện ra. Xin bấm OK.  

 
7. Một tin nhắn với đường dẫn tới trang Status sẽ hiện ra. Quý vị sẽ nhận được một email, xác nhận là đã 

hoàn tất việc xác minh cho con quý vị.   

 
8. Bây giờ quý vị có thể đăng nhập ParentVUE để xem các thông tin của con mình. Nếu quý vị không thể 

xem các thông tin này, xin chờ khoảng 30 phút để hệ thống xử lý việc Xác minh Trực tuyến, rồi đăng 
nhập trở lại vào ParentVUE. 

  

http://portal.lcps.org/
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NHỮNG MẸO XỬ LÝ TRỤC TRẶC 

Sau đây là những lời khuyên quan trọng về những vấn đề quý vị có thể gặp phải trong lúc thực hiện tiến trình 
Xác minh Trực tuyến. 

Những thay đổi trong lúc xác minh 
Khi quý đang xem lại những thông tin, quý vị chỉ có thể sửa những thứ sau đây. 

• Thông tin liên lạc phụ huynh và ngôn ngữ muốn dùng cho việc liên lạc bằng văn bản/bằng miệng 

• Tên và số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp 

• Tình trạng liên hệ với quân đội của học sinh 

• Tình trạng sức khỏe của học sinh 

• Các chi tiết về thuốc men của học sinh 

• Những phần về Tiết lộ thông tin 

• Kế hoạch tan trường sớm 

• Kế hoạch ra về sau giờ học thông thường (chỉ áp dụng cho Tiểu học) 

Nếu quý vị thấy có những thông tin không chính xác, hãy bấm vào nút Đăng xuất (Log out) rồi liên lạc với nhà 
trường. Nhân viên nhà trường sẽ yêu cầu quý vị cung cấp giấy tờ liên quan tới sự thay đổi, và họ sẽ cập nhật 
rồi liên lạc với quý vị để quý vị đăng nhập ParentVUE trở lại để hoàn tất tiến trình. Nếu nhà trường cập nhật 
những thông tin của con quý vị, quý vị sẽ phải bấm vào Delete Registration khi đăng nhập trở lại vào 
ParentVUE để bắt đầu lại tiến trình này. 

Tin nhắn về tiến trình đã bắt đầu 
Chỉ cần một phụ huynh/người giám hộ để hoàn tất việc xác minh. Nếu quý vị thấy một tin nhắn “An 
application has already been started by...” (Một ứng dụng đã được bắt đầu bởi...), tin nhắn này ghi ra tên 
của phụ huynh/người giám hộ kia đã bắt đầu tiến trình Xác minh Trực tuyến cho học sinh có tên trong tin 
nhắn.   

 
Những cách để giải quyết: 

1. Yêu cầu phụ huynh/người giám hộ kia hoàn tất tiến trình Xác minh Trực tuyến cho học sinh. 

2. Nếu phụ huynh/người giám hộ đó không thể hoàn tất tiến trình Xác minh Trực tuyến, xin vui lòng liên 
lạc với nhà trường.   
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Bắt đầu ghi danh lại   
Việc xác minh không cần phải làm xong trong một lần. Quý vị có thể tái đăng nhập ParentVUE để hoàn tất một 
tiến trình xác minh đã bắt đầu trước đó. Sau khi quý vị đăng nhập ParentVUE trở lại, quý vị sẽ thấy một trang 
trong đó nói rằng quý vị đã bắt đầu một tiến trình nhưng chưa hoàn tất.     

Xin bấm vào Resume Registration để hoàn tất tiến trình xác minh.   

  

Xóa ghi danh 
Nếu việc cập nhật những thông tin không chính xác đã được thực hiện bởi nhà trường, quý vị phải bấm vào 
nút Delete Registration để tái khởi động tiến trình xác minh với những thông tin đã được cập nhật. 
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TRỢ GIÚP VỀ PARENTVUE 
Các trang District ParentVUE có những nguồn lực để giúp quý vị kích hoạt tài khoản ParentVUE của quý vị. 
Chúng tôi cũng có Frequently Asked Questions (Những câu hỏi thường gặp) và Quick Reference Guides (Hướng 
dẫn tham khảo nhanh) có thể tải xuống để hướng dẫn quý vị trong lúc quý vị sử dụng hệ thống này. 

Những clip video và Những câu hỏi thường gặp có thể được tìm thấy trong phần Xác minh Trực tuyến trên các 
trang của ParentVUE của học khu. 

Mỗi trường đều có chỉ định những nhân viên để giúp đỡ cho phụ huynh về tài khoản ParentVUE. Hãy truy cập 
trang web của trường của con quý vị và bấm vào hình cầu ParentVUE để tìm tên và số điện thoại của nhân 
viên có thể giúp quý vị.  

 

https://www.lcps.org/Page/154534
https://www.lcps.org/Page/150204
https://www.lcps.org/Page/184590
https://www.lcps.org/Page/184590
https://www.lcps.org/Page/229648
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