THÔNG BÁO
V/v : Triển khai ứng dụng ShoolOnline dành cho Phụ huynh
Thông qua SchoolOnline, Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, phụ huynh và
học sinh sẽ cập nhật và trao đổi thông tin về mọi vấn đề học tập, sinh hoạt của
học sinh một cách nhanh chóng và thuận tiện.

SCHOOLONLINE GIÚP PHỤ HUYNH:
Cập nhật và chủ động theo dõi toàn bộ hoạt động
học tập của con tại trường:
- Thông báo từ nhà trường, lớp
- Thời khóa biểu
- Nội dung các môn học
- Điểm số và nhận xét, đánh giá của giáo viên
- Tài khoản Văn minh
- Các báo cáo học tập
- Theo dõi sức khỏe
- Cập nhật thông tin dịch vụ : Thực đơn, ...
Chủ động thực hiện:
- Xin nghỉ học cho con
- Đăng ký tham gia các sự kiện của lớp, trường
- Đăng ký học các câu lạc bộ, ngoại khóa, ...
Trao đồi hai chiều với thầy/cô giáo về tình hình
học tập, rèn luyện của con

Quý phụ huynh vui lòng xem hướng dẫn cài đặt ở mặt sau
Mỗi học sinh sẽ được cấp tối đa 02 tài khoản phụ huynh để cập nhật thông tin học
tập của con (như Bố/Mẹ; Ông, Bà, Anh/Chị, …).

HƯỚNG DẪN TẢI APP VÀ ĐĂNG NHẬP
VỚI IOS, ANDROID
PHỤ HUYNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC NHƯ SAU :
1

Vào chợ ứng dụng :

2

Gõ : VinSchool Parents

3

Chọn và cài đặt app có biểu tượng :

4 Đăng nhập bằng tài khoản
nhà trường cung cấp

Đối với phụ huynh sử dụng
Đối với phụ huynh sử dụng
Samsung, Xiaomi, HTC, OPPO, Sony, LG
iphone, ipad...

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

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

Ô số 1: Nhập tên đăng nhập mà nhà

trường gửi tới phụ huynh, thường là số điện
thoại của phụ huynh.
-

Ô số 2: Mặc định là số điện thoại của phụ

huynh đối với tài khoản mới sử dụng năm học
này. Nếu phụ huynh đã có tài khoản năm học
trước mà quên mật khẩu, chọn Quên mật khẩu
và làm theo hướng dẫn

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, quý phụ huynh có thể liên lạc với
ban quản trị của trường hoặc với số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 1900 0362
Ban giám hiệu nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ của phụ huynh và chúng
tôi cam kết sẽ đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và thường xuyên
cập nhật thông tin.
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

