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Completing the Impact Aid Packet in ParentVUE-Vietnamese 

Hoàn thành Gói Hỗ trợ tác động trong ParentVUE 
 

1. Đăng nhập vào ứng dụng ParentVUE hoặc trang web ParentVUE bằng cách sử dụng Tên người dùng 
và mật khẩu của bạn của ParentVue.  Nếu bạn cần hỗ trợ truy cập ParentVUE tài khoản, vui lòng liên 
hệ với trường học của bạn. 

2. Sau khi đăng nhập vào ParentVUE, hãy nhấp vào Bản ghi trực tuyến (Online Records ) ở đầu màn 
hình. 

• Nếu sử dụng ứng dụng, hãy nhấp vào Mở đăng ký trực tuyến (Open Online Registration ) 
trên màn hình sau đây. 

 
3. Trên Màn hình chính đăng ký trực tuyến, chọn 2022-2023 *Impact Aid*. 

 
 

4. Nhấp vào Bắt đầu gói trực tuyến (Begin Online Packet ) để bắt đầu  quá trình Hỗ trợ tác động. 
  

https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True/
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 Hoàn thành Gói hỗ trợ tác động 
Phần này sẽ xem xét từng màn hình mà bạn sẽ thấy cùng với hướng dẫn về cách hoàn thành thông tin cần thiết 
cho  Gói hỗ trợ tác động. 

• Để điều hướng qua  Gói hỗ trợ tác động, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục ở cuối mỗi màn hình. 

• Để quay lại phần trước, bạn có thể nhấp vào nút Quay lại từ màn hình bất kỳ hoặc có thể chọn một 
mô-đun từ thanh điều hướng bên trái. 
 

 Nếu sử dụng ứng dụng, bạn có thể truy cập menu bên bằng cách chọn menu ở góc trên bên trái.  Bạn cũng có 
thể bỏ qua các màn hình bằng cách nhấp vào tiếp tục ở cuối màn hình. 

 

Màn hình Xin chào 

Màn hình Xin chào cung cấp thông báo của Tổng giám thị với thông tin về  gói Hỗ trợ tác động. Vui lòng xem 
lại thông tin này trước khi tiếp tục. 

 
 
Màn hình Tóm tắt thông tin về Học sinh 

Màn hình Tóm tắt thông tin về Học sinh liệt kê tất cả học sinh được liên kết với  của bạn không phải là tài 
khoản. Nếu bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc bất kỳ học sinh nào bị thiếu, vui lòng liên hệ với 
trường học của học sinh trước khi tiếp tục. 
 

Màn hình Chữ ký 

Khi hoàn thành Gói hỗ trợ tác động, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành chữ ký điện tử.  Vui lòng nhập tên của 
bạn chính xác như tên xuất hiện ở góc trên bên phải của màn hình. Nếu tên của bạn không chính xác, vui 
lòng liên hệ với trường học của bạn trước khi tiếp tục với Gói hỗ trợ tác động. 
 

Màn hình Địa chỉ nhà 

Màn hình Địa chỉ nhà hiển thị Địa chỉ nhà riêng hiện tại của gia đình, nhấp vào Lưu và tiếp tục. 
 

Màn hình Địa chỉ gửi thư 

Các Địa chỉ địa chỉ gửi thư màn hình hiển thị địa chỉ gửi thư hiện tại trên tệp, nhấp vào Lưu và tiếp tục. 
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Màn hình nhân khẩu học dành cho cha mẹ / người giám hộ 

Màn hình Nhân khẩu học của Phụ huynh / Người giám hộ hiển thị thông tin nhân khẩu học chung cho phụ 
huynh / người giám hộ được liên kết với (các) hồ sơ học sinh và ngôn ngữ ưa thích của phụ huynh / người giám 
hộ cho các tài liệu bằng văn bản. Phụ huynh/người giám hộ có thể cập nhật thông tin trên màn hình này nếu 
cần. 

 
Màn hình dành cho phụ huynh/người giám hộ 

Màn hình Phụ huynh/Người giám hộ hiển thị tất cả phụ huynh/người giám hộ được liên kết với một hoặc nhiều 
hồ sơ học sinh. Để xem xét độ chính xác của từng bản ghi mẹ còn lại, hãy nhấp vào  nút Chỉnh sửa ở bên trái tên 
của cha mẹ. Cha mẹ / người giám hộ bổ sung có thể được thêm vào khi cần thiết.  

 Cha mẹ chỉ có thể cập nhật thông tin cho cha mẹ / người giám hộ cư trú tại cùng một Địa chỉ Nhà. 

 
Màn hình sinh viên 

Màn hình Học sinh liệt kê tất cả các sinh viên đã đăng ký tích cực mà  tính đủ điều kiện của Impact Aid sẽ được 
xác định.  Nhấp vào  nút Chỉnh sửa ở bên trái tên của mỗi học sinh để hoàn thành Hỗ trợ tác động. 
Khi biểu mẫu Hỗ trợ Tác động đã được hoàn thành cho tất cả học sinh, hãy nhấp vào Lưu và Tiếp tục.

 
Xem lại / Gửi 

Tất cả các thông tin của Gói Hỗ trợ Tác động phải được xem lại trước khi chúng có thể được gửi đến 
trường. Để xem lại Gói hỗ trợ tác động, hãy nhấp vào  nút Xem lại. Xem lại tất cả các thay đổi được thực 
hiện trên  màn hình Xem lại/Gửi. Các thay đổi được tô sáng để dễ dàng tham khảo.  

• Nếu cần bất kỳ thay đổi bổ sung nào, hãy nhấp vào nút Chỉnh sửa ở bên trái tiêu đề phần để được 
đưa đến trang cụ thể để thực hiện cập nhật. Khi chỉnh sửa đã được thực hiện, hãy nhấp vào Lưu 
và tiếp tục để quay lại  màn hình Xem lại / Gửi. 

Khi quá trình xem xét Hỗ trợ Tác động đã hoàn tất, hãy chọn hộp cho biết Tôi đã xem lại tất cả dữ liệu 
đăng ký và xác nhận rằng nó là chính xác và nhấp vào Gửi. 
Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện, thông báo rằng không thể thực hiện các thay đổi bổ sung sau khi Gói 
hỗ trợ tác động đã được gửi. Để quay lại màn hình Xem lại/Gửi, hãy bấm Hủy; nếu không, hãy bấm OK. 
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