
Hướng dẫn sử dụng App – Bus Parent 

1. Tìm và cài đặt App từ kho Google Play hoặc App Store 

1.1. Trên Android 

Bước 1. Vào Play Store trên máy 

Bước 2. Trong ô tìm kiếm: nhập “Bus Parent” 

Bước 3. Chọn ứng dụng đúng tên: Vinschool Bus Parent và có biểu tượng như hình dưới 

 

  



1.2. Trên iOS 

Bước 1. Vào App Store trên điện thoại 

Bước 2. Trong ô tìm kiếm: nhập “Bus Parent” 

Bước 3. Chọn ứng dụng đúng tên: Vinschool Bus Parent và có biểu tượng như hình dưới. 

 



2. Xác nhận thông tin, lấy mật khẩu truy cập hệ thống 

 

Bước 1. Chạy ứng dụng, nhấn vào nút: “Chưa có/quên mật khẩu” 

Bước 2. Điền thông tin: Số điện thoại (đã đăng ký với Vinschool) 



 

Bước 3. Nhấn nút: “Yêu cầu mã xác thực” 

Bước 4. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS mã OTP vào số điện thoại Phụ huynh vừa cung cấp 

Bước 5. Phụ huynh nhập mã OTP nhận được trong tin nhắn ở bước trên vào ô Mã OTP 



 

Bước 6. Nhấn nút: “Gửi mã xác thực” 

Bước 7. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu đăng nhập hệ thống vào tin nhắn SMS  

  



3. Đăng nhập hệ thống 

Bước 1. Từ menu chính chọn chức năng: “Đăng nhập” 

 

Bước 3. Điền thông tin đăng nhập bao gồm: 

- Số điện thoại của phụ huynh 



- Mật khẩu được gửi vào tin nhắn SMS số điện thoại Phụ huynh (đã đăng ký với Vinschool) 

sau khi xác nhận thông tin 

Bước 4. Nhấn nút đăng nhập 

 

  



4. Đổi mật khẩu 

Sau khi đăng nhập, phụ huynh có thể đổi mật khẩu. 

Bước 1. Chọn menu Đăng xuất/Đăng nhập 

Bước 2. Nhấn nút “Đổi mật khẩu” 

 

  



Bước 3. Điền đầy đủ thông tin vào các trường và nhấn nút “Đổi mật khẩu” 

 



5. Theo dõi vị trí xe 

Sau khi đăng nhập hệ thống, ứng dụng sẽ liên kết đang màn hình theo dõi vị trí xe của con. Ở 

màn hình này Phụ huynh có thể: 

- Theo dõi trạng thái hiện tại của con: Đã lên xe/Chưa lên xe 

- Theo dõi vị trí hiện tại của xe BUS đón con (nếu xe đã đến gần điểm đón con) 

 

Mỗi học sinh sẽ có 2 tuyến BUS: Tuyến đón buổi sáng và tuyến trả buổi chiều. Để xem thông tin 

của tuyến nào, phụ huynh nhấn vào tên tuyến để thay đổi: 



 

  



6. Xem lại lịch sử lên xuống xe của con 

Phụ huynh có thểm xem lại lịch sử lên xuống xe của con ở màn hình xem lại lịch sử. 

Bước 1. Chọn menu “Lịch sử” 

 

Bước 2. Chọn ngày muốn xem lại lịch sử 



 

Sau khi chọn ngày xem lại, hệ thống sẽ liệt kê các thời điểm lên xuống xe của con từ ngày được 

chọn đến ngày hiện tại (tối đa là 1 tháng). 

7. Báo nghỉ học cho con 

Bước 1. Chọn Menu “Báo nghỉ” 



 

Bước 2. Điền các thông tin xin nghỉ học của con gồm: 

- Xin nghỉ tuyến nào: tuyến đón buổi sáng, tuyến trả buổi chiều, hay cả hai tuyến 

- Xin nghỉ từ ngày nào 



- Xin nghỉ đến ngày nào 

 

Bước 3. Bấm nút “Gửi thông báo nghỉ”  



8. Đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt 

Bước 1. Chọn menu “Đăng ký dịch vụ xe bus” 

 

Bước 2. Chọn hình thức đón và cập nhật địa chỉ nhà riêng 

Để thay đổi địa chỉ nhà riêng, bấm vào liên kết: “chọn địa chỉ” 

Bước 2.1. Bấm vào liên kết “Chọn địa chỉ ” 



 



 

Bước 2.2. Nhập địa chỉ nhà vào ô nhập phía trên, lưu ý trong quá trình gõ, hệ thống sẽ tự động 

gợi ý các địa điểm ở danh sách đính kèm. Chọn 1 trong các địa điểm mà hệ thống gợi ý trong 

danh sách. 



 

Bước 2.3. Nhấn nút “Chọn địa chỉ này” 

  



Bước 3. Chọn hình thức trao học sinh, danh sách học sinh đi cùng, và ngày bắt đầu dịch vụ. 

Về danh sách người đi cùng: phụ huynh chỉ chọn được nếu là 2 học sinh là anh chị em ruột và 

học sinh được chọn đi cùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ xe buýt trước đó. 

Sau khi lựa chọn xong, bấm nút Tiếp tục 

 



 

Bước 4. Chọn danh sách người giám hộ đi kèm, lưu ý chỉ được chọn tối đa 4 giám hộ cho 1 học 

sinh; bỏ dấu tích để không chọn giám hộ tương ứng. Danh sách giám hộ phải được khai báo trước 

ở chức năng Đăng ký thông tin người giám hộ. 

Bước 5. Đọc và đồng ý với bản cam kết của nhà trước 



Bước 5.1. Nhấn vào liên kết “cam kết” để mở bản cam kết 

 

Bước 5.2. Đọc lần lượt từng điều khoản của cam kết để nắm được các qui định của nhà trường 

về dịch vụ xe buýt. 

Bước 5.3. Nhấn vào nút “Đồng ý” 

Bước 6. Chọn danh sách người giám hộ cho học sinh 

- Phụ huynh tích vào tên giám hộ muốn chọn 



- Mặc định chủ tài khoản (bố/mẹ) sẽ được đưa vào danh sách người giám hộ của các con 

mình. 

- Phụ huynh có thể đăng ký thêm người giám hộ bằng cách làm theo các hướng dẫn trong 

mục 10: “Đăng ký thông tin người giám hộ”. 

Bước 7. Gửi bản đăng ký 

 

9. Thay đổi/hủy dịch vụ xe buýt 

Bước 1. Để thay đổi hoặc hủy dịch vụ xe buýt, chọn menu: “Thay đổi/hủy dịch vụ xe buýt” 



 

  



Bước 2. Để thay đổi dịch vụ bấm nút “Thay đổi đăng ký”, các bước để thay đổi dịch vụ giống 

hệt như các bước đăng ký mới dịch vụ xe Bus, tham khảo mục 8.1. để có thông tin chi tiết. 

 

Bước 3. Bấm nút hủy dịch vụ nếu phụ huynh muốn hủy dịch vụ đi xe bus cho con 

Bước 3.1. Chọn ngày hủy dịch vụ (ít nhất 15 ngày trước ngày đăng ký hủy dịch vụ) 

Bước 3.2. Nhấn nút Xác nhận hủy dịch vụ 



 

  



10.  Cập nhật thông tin phụ huynh/học sinh 

 

Ở tab Thông tin Phụ huynh: phụ huynh có thể thay đổi thông tin ảnh đại diện của mình 

Ở tab Thông tin học sinh: phụ huynh có thể thay đổi ảnh đại diện của con và danh sách người 

giám hộ của con (tối đa 4 giám hộ). Nếu phụ huynh khai báo nhiều hơn 4 giám hộ (mục 8), thì ở 

mục này phụ huynh có thể lựa chọn giám hộ nào sẽ gắn với học sinh tương ứng.  

Bước 7.1. Tích chọn, hoặc bỏ chọn những giám hộ đi kèm/không đi kèm với con 



Bước 7.2. Chọn vào tên giám hộ để đổi sang giám hộ khác nếu cần 

Bước 7.3. Nhấn nút “Cập nhật thông tin” 

11.  Đăng ký thông tin người giám hộ 

Bước 1. Chọn menu “Thông tin người giám hộ” 

 



 

Bước 2. Chọn vào ô tên của giám hộ, chọn Thêm giám hộ mới 

Bước 3. Điền đầy đủ thông tin của giám hộ 

Bước 4. Nhấn nút “Cập nhật thông tin” 

  



12.  Kiểm tra hộp thư 

Bước 1. Chọn menu hộp thư trong menu chính; giao diện hộp thư sẽ như sau: 

 

Để xem các tin nhắn gửi đến cho mình: phụ huynh chọn tab Tin đến 

Để xem các tin nhắn mình gửi cho trường: phụ huynh chọn tab Tin đi 

Để gửi Thư cho nhà trường: bấm nút “Gửi thư cho nhà trường”. 


