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1.  Cài đặt App trên smartphone 
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2. Đăng nhập hệ thống 

 
Tại đây, Phụ huynh nhập thông tin vào từng ô tương ứng như sau: 

- Ô số 1: Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị, mặc định là tiếng Việt 

- Ô số 2: Số điện thoại mà phụ huynh đăng ký với nhà trường. 

- Ô số 3: Mật khẩu, mặc định mật khẩu ban đầu chính là số điện thoại của phụ huynh đăng ký với 

nhà trường. 
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3. Màn hình trang chủ 

Sau khi đăng nhập thành công, màn hình của Phụ huynh sẽ hiện như bên dưới:  

 

Tại màn hình này, Phụ huynh có thể thấy: 

- Những thông báo mới nhất của trường, lớp gửi phụ huynh. Phụ huynh click vào để xem chi tiết. 

- Xem thông tin chi tiết: Thực đơn, sổ điểm, xin nghỉ, đăng ký ngoại khóa, thực hiện khảo sát, 

xem đánh giá điểm văn minh và xem tổng thể hoạt động trong một ngày của con. 

- Ô số 1: Hệ thống mặc định hiển thị tuần hiện tại, phụ huynh có thể trượt sang phải hoặc sang 

trái để xem các tuần khác. 

- Ô số 2: Click vào từng tiết/môn học để xem bài học, bài tập, tài liệu tham khảo mà giáo viên 

giao hôm đó. (số 2 màu đỏ bên cạnh là số bài tập, bài học mới được đưa lên) 

- Trường hợp Phụ huynh có hai con, có thể chuyển xem thông tin của từng con bằng cách click 

vào avatar của con ở giữa thanh tabbar. 
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4. Xin nghỉ học 

Từ màn hình trang chủ, Phụ huynh click vào Xin nghỉ để tiến hành xin nghỉ học cho con, màn hình như 

bên dưới: 

 

- Ô số 1: Chọn ngày nghỉ, nghỉ từ ngày nào đến ngày nào. 

- Ô số 2: Sau khi chọn ngày nghỉ xong, hệ thống sẽ liệt kê những ngày học trong khoảng thời gian 

xin nghỉ đó (căn cứ vào thời khóa biểu). Lúc này phụ huynh sẽ tích vào ngày muốn xin nghỉ, 

trong từng ngày, có thể tích vào từng tiết. điều này cho phép phụ huynh xin nghỉ một số tiết 

trong một ngày nào đó. (ví dụ: nghỉ hai tiết cuối, nghỉ 01 tiết đầu, …) 

- Ô số 3: phụ huynh điền nội dung xin nghỉ để nhà trường nắm được. 

- Tại góc trên cùng bên phải của màn hình xin nghỉ, phụ huynh có thể click vào để xem lịch sử 

những lần đã nghỉ của con. 
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5. Xem điểm hàng ngày, hàng tuần 

Từ màn hình trang chủ, Phụ huynh click vào Sổ điểm & báo cáo để tiến hành xem điểm của tất cả môn 

học trong ngày và trong tuần của con, màn hình như bên dưới: 

 

- Ô số 1: Phụ huynh chọn từng tab để xem, mặc định là tab xem điểm theo tuần. 

- Ô số 2: Xem báo cáo giữa kỳ, cuối kỳ của con trên hệ thống. 
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6. Xem thông tin thực đơn 

Từ màn hình trang chủ, phụ huynh click vào Thực đơn hàng ngày của học sinh ở trường, màn hình xuất 

hiện như bên dưới: 
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7. Đăng ký ngoại khóa 

Từ màn hình trang chủ, phụ huynh click vào Ngoại khóa để xem danh sách những hoạt động ngoại khóa 

của trường, từ đó có thể đăng ký tham gia cho con. Màn hình như bên dưới: 

 

- Ô số 1: Click vào để xem thông tin chi tiết của ngoại khóa đó: Nội dung học,  lịch học, chi phí, 

thời gian học, .. 

- Ô số 2: Click vào để đăng ký cho con. 
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8. Xem điểm văn minh 

Từ màn hình trang chủ, phụ huynh click vào Điểm văn minh để xem thông tin điểm tài khoản văn minh 

của con tại trường. Màn hình như bên dưới: 
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9. Xem hoạt động trong ngày 

Từ màn hình trang chủ, phụ huynh click vào Hoạt động trong ngày để xem toàn bộ thông tin trong ngày 

của con: có điểm nào mới? có bài tập nào mới? có bài học nào mới? có nhận xét nào mới? đi học có 

muộn giờ không? Có vắng tiết học nào không? …, màn hình sẽ hiển thị như dưới đây: 

 

- Điểm khác biệt của màn hình này so với màn hình sổ điểm, thực đơn, … là sự tổng hợp. màn 

hình này sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin trong ngày hôm đó của con, cụ thể: 

- Ô số 1: Hệ thống mặc định hiển thị ngày hôm nay, phụ huynh có thể chọn ngày khác để xem. 

- Ô số 2: Click vào để xem chi tiết bài học, bài tập, tài liệu tham khảo của các môn trong ngày 

- Ô số 3: Xem nhận xét hoặc lời nhắn của giáo viên, có thể gửi lại phản hồi để giáo viên nắm được. 
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10. Xem bài tập, bài học của từng môn học 

Từ màn hình trang chủ, phụ huynh kéo xuống bên dưới để xem lịch học của con trong ngày. Trong 

khung này, phụ huynh có thể click vào từng môn/tiết học để vào màn hình bài học chi tiết của môn đó, 

màn hình sẽ hiển thị như dưới đây: 

 

- Ô số 1: Hệ thống mặc định hiển thị theo tuần hiện tại, phụ huynh có thể chuyển sang phải, sang 

trái để xem những tuần khác. 

- Ô số 2: Click vào để xem chi tiết bài tập đó: đề bài là gì? Bao giờ phải nộp bài? Điểm bao nhiêu? 

- Ô số 3: Click vào để xem bài giảng hoặc nội dung học cô giáo đưa lên 

- Ô số 4: Click vào để tải và xem tài liệu tham khảo 
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11. Xem danh bạ giáo viên 

Từ màn hình trang chủ, phụ huynh click vào tab Danh bạ (thứ 2 từ trái sang), màn hình danh bạ như 
dưới đây: 
 

 

- Ô số 1: Phụ huynh click vào để xem thông tin chi tiết của giáo viên đó 

- Ô số 2: Click vào để nhắn tin cho giáo viên 

 
  



 
 

 

Văn phòng Hệ thống trường Vinschool 
T35, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội    ĐT: (024) 3975 3333 
Email: tuyensinh@vinschool.edu.vn    Website: www.vinschool.edu.vn     

12. Trao đổi, gửi yêu cầu hỗ trợ tới nhà trường 

Phụ huynh có thể gửi đề xuất, ý kiến tới nhà trường thông qua tính năng Hỗ trợ, phụ huynh vào tab 
Cài đặt, chọn Hỗ trợ, màn hình sẽ như dưới: 
 

 
  


