
• 990000 (bốn số 0) theo sau là số thẻ học sinh (Student 
ID Number) có 7 chữ số của quý vị để tạo thành một số có 
13 chữ số.
Ví dụ: Nếu số thẻ học sinh của quý vị là 1234567, số 
Library Link sẽ là 9900001234567. 
• Số thẻ học sinh của quý vị có thể được tìm thấy ở trên 
đầu bất kỳ bảng điểm nào hoặc ở trên trang The Source.

• Số mật mã (PIN) là ngày và tháng sinh nhật của quý vị, 
theo định dạng MMDD, 2 chữ số đầu là tháng sinh, và 2 
chữ số sau là ngày sinh.

Ví dụ:  Nếu quý vị sinh vào ngày 7 tháng 11, số PIN của 
quý vị sẽ là 1107.

• Số mật mã (PIN) được căn cứ theo ngày sinh nhật mà 
hệ thống Trường Học Công Cộng Seattle lưu giữ trong hồ 
sơ.

• Ghé vào trang  
www.spl.org/VirtualTutoring

• Bấm vào   Connect to Tutor.com

• Trong ô “Barcode”, đánh máy vào 
số Library Link hoặc số thẻ Thư 
viện của quý vị

• Trong ô “Password”, đánh máy 
vào số mật mã (PIN) của Library 
Link hoặc của thẻ thư viện của 
quý vị.

Dạy kèm trực tiếp MIỄN PHÍ  cho học 
sinh từ mẫu giáo đến lớp 12
7 ngày trong tuần, từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối bằng 
tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, và từ 4 giờ chiều 
đến 7 giờ tối bằng tiếng Việt.

® 

Dạy Kèm Trực Tuyến với Library Link

Những người dạy kèm trực tuyến một-đối-một giúp đỡ các 
môn học như toán học, khoa học, viết bài, lịch sử, các lớp IB/
AP, thư giới thiệu và sơ yếu lý lịch cho các thanh thiếu niên 
và người lớn. 

Làm cách nào để bắt đầu Số Library Link của tôi là số nào?

Tất cả các học sinh, giáo viên và nhân viên của hệ thống Trường Học Công Cộng Seattle được tự động nhận một tài khoản 
Library Link (www.spl.org/LibraryLink). Tài khoản Library Link còn có thể được sử dụng để truy cập các nguồn lực điện 
tử khác, thông qua thư viện, chẳng hạn như sách điện tử thông qua Libby, sách hoạt hoạ và sách phi hư cấu thông qua 
Bookflix, các bộ phim và các tiểu thuyết đồ hoạ thông qua Hoopla, các cơ sở dữ liệu nghiên cứu và còn nhiều thứ khác 
nữa! Chúng tôi có cung cấp hỗ trợ về thông dịch ngôn ngữ. Để được giúp đỡ, gọi vào số 206-386-4636 hoặc trò 
chuyện/gửi email cho chúng tôi tại www.spl.org/Ask

VIETNAMESE

https://www.seattleschools.org/departments/dots/support_training_forms/source

