
Sir Charles Tupper Secondary School 

Term One Reports and Parent-Teacher Conferences 
 

1 
 

 

Học bạ kỳ Một 

Thứ Năm ngày 5 tháng 12, Học bạ kỳ Một sẽ đươc gửi qua mạng MyEducation. Quí vị sẽ thấy trên mạng 

bản học bạ trong đó có điểm hạng, thói quen học tập và các lời phê kèm theo cũng như tóm lược về sự 

vắng mặt ở trường. Nếu con quí vị học lớp 8 và/ hoặc đây là lần đầu tiên đăng nhập vào mạng, số nhập 

vào mạng là số học sinh của con mình và mật mã là Dist$2019 

 

 

 

 

 

 

Nếu quí vị đã vào mạng trước đây và bây giờ có khó khăn đăng nhập, xin thử ba cách theo thứ tự dưới 

đây: 

1. Login ID – Số học sinh ; Password Dist$2019 

2. Bấm vào ‘I forgot my password’ trên màn hình – một mật mã tạm thời sẽ gửi đến địa chỉ email 

liên quan cho quí vị 

3. Gửi email đến cho Hiệu phó Adam Tuerlings, (atuerlings@vsb.bc.ca) để mật mã được đổi lại. Xin 

gửi kèm theo tên con mình và số học sinh. Xin lưu ý việc này có thể mất vài ngày. 

Họp Phụ huynh và Giáo viên 

Họp Phụ huynh và Giáo viên được tổ chức vào thứ Tư ngày 11 tháng 12 ở cafeteria của trường Tupper. 

Mỗi cuộc họp là 5 phút từ 3:00 - 4:30 pm và 5:30 – 7:00 pm, và việc đăng ký làm hẹn sẽ trên mạng là 

School Appointments: tupper.schoolappointments.com 

Ngày làm hẹn bắt đầu: Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019 

Ngày làm hẹn kết thúc: Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019 

 

Đầu tiên, gia đình có thể làm 4 cuộc hẹn bắt đầu từ 25 tháng 11. Đến ngày 2 tháng 12, gia đình có thể 

làm hẹn thêm. Mặc dù ngày làm hẹn được mở ra vào 25 tháng 11, quí vị nên tạo cho mình một tài khoản 

trước ngày làm hẹn bắt đầu. Để lấy hẹn được tốt nhất, quí vị nên bắt đầu vào làm hẹn ngay khi trang 

mạng được mở ra. Đề nghị quí vị nên làm cách nhau 5 phút giữa các cuộc hẹn để có thời gian di chuyển 

qua các giáo viên. Giờ hẹn với một số giáo viên hết rất nhanh sau khi trang mạng được mở ra. Nếu giờ 

hẹn của giáo viên mình muốn gặp đã đầy, xin quí vị điện thoại hoặc email cho giáo viên đó để sắp xếp cơ 

hội gặp sau.  

Các Giáo viên Cố vấn, Giáo viên Phụ đạo và Giáo viên phụ trách Thư viện sẽ có mặt để quí vị gặp mà 

không phải làm hẹn. 

Dist$2019 
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