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Compass Parent Guide –
Hướng Dẫn Sử Dụng Cổng Compass Cho Phụ Huynh
The Compass Parent Portal là một cổng thông tin dành cho Phụ huynh truy cập trực tuyến nhữnng thông tin
về nhà trường và thông tin về việc học của con quý vị.
Cổng thông tin này có thể truy cập qua trang web và cũng có thể thông qua Ứng dụng Compass (Compass School
Manager App) (Quý vị có thể tải ứng dụng này từ App store xuống thiết bị của quý vị).
Trong cổng thông tin dành cho phụ huynh có nhiều tính năng khác nhau bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Báo cho trường biết về việc đi học hay vắng mặt của con quý vị
Theo dõi bài tập về nhà và những bài làm được giao
Xem Học bạ Học kỳ và kết quả học tập của con quý vị
Ưng thuận và trả chi phí cho các hoạt động của trường
Đóng tiền học phí
Xem các mục tin tức của trường

Hướng dẫn này sẽ hỗ trợ quý vị tiếp cận cổng thông tin và bao gồm các thông tin hướng dẫn từng bước cách
sử dụng các quy trình chính.
Xin lưu ý, một số quy-trình trình bày trong hướng dẫn này có thể không áp dụng được (hoặc không dùng) trong
trường chúng tôi.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cổng thông tin Compass cho phụ huynh, xin vui lòng liên hệ
với Nhà trường để được hỗ trợ.
Để tải xuống Ứng dụng Compass quý vị chỉ cần quét mã QR dưới đây qua thiết bị của quý vị hoặc kiếm từ
khóa Compass School Manager trong App store.
IOS DOWNLOAD (APP STORE)

ANDROID DOWNLOAD (GOOGLE PLAY STORE)
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Cổng thông tin cho phụ huynh qua Trang Web
Cách truy cập Compass
Compass là một hệ thống để truy cập dựa trên bất kỳ trang web hiện đại nào (ví dụ như Chrome, Firefox,
Safari v.v. ).
Mỗi gia đình đều nhận được một mã đăng nhập cá nhân/riêng biệt để vào cổng Compass của trường chúng tôi.
Nhà trường gởi cho phụ huynh mã đăng nhập này.
Nếu quý vị cần hỗ trợ để tìm cổng Compass của trường, hãy nhấn vào link:
http://schools.compass.edu.au
Sau đó, quý vị có thể tìm tới tên trường của chúng tôi và truy cập qua ‘link’.

3

Cách đăng nhập
Để đăng nhập, quý vị cần có tên dùng và mật mã riêng biệt cho mỗi gia đình (username and password). Nhà trường sẽ gởi
cho quý vị những chi tiết này nhưng nếu quý vị chưa nhận được, xin vui lòng liên hệ với văn phòng nhà trường.
Trước tiên quý vị sẽ nhận được một mật mã tạm thời để quý vị đăng nhập vào lần đầu tiên để được tự chọn một mật mã
mới để dùng cho sau này.
Để đăng nhập, hãy truy cập vào trang Compass của trường. Nhập vào tên và mật mã của quý vị và nhấn vào 'Đăng nhập' (sign in).

Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đăng nhập, quý vị sẽ được yêu cầu xác nhận địa chỉ email và số điện thoại di
động của mình. Những chi tiết này có thể được nhà trường sử dụng khi cần liên lạc qua tin nhắn / thư điện tử
(SMS/email) và cũng có thể khôi phục/lấy lại mật mã.

Khi đăng nhập lần đầu tiên, một khi quý vị đã xác nhận chi tiết của mình, quý vị sẽ được yêu cầu thay đổi mật
mã tạm thời với một mật mã tự chọn mới của quý vị. Khi quý vị đã nhập vào một mật mã mới, nhớ nhấn vào
'Lưu giữ' (Save) để dùng cho những lần sau.
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Trang chủ (The Home Page)
Khi đăng nhập vào, quý vị sẽ ở trong Trang chính. Ở đây quý vị sẽ thấy bao gồm các thông tin chính khác nhau.

Thông Tin Cảnh báo (Alert) - Đây là những thông báo yêu cầu quý vị cần xem

.

Bảng Tin Chính (Newsfeed) - Đây là nơi nhà trường đăng những thông tin của trường dành cho quý vị.
Quý vị có thể kéo xuống để đọc bất kỳ các thông báo mà nhà trường đã đăng lên cho tới khi trường quyết
định gỡ những thông báo này xuống. Thông thường những thông tin đăng gần đây nhất sẽ hiện ngay trên
cùng, tuy vậy vẫn có những thông tin được trường 'Ưu tiên' sẽ được đặt ở trên cùng bất kể ngày đăng.
Thông tin học sinh (Child Information) - quý vị sẽ thấy mỗi đứa con học trong trường đều có các thông tin có
thể nhấn vào để xem chi tiết hơn, tức là nếu nhấp vào 'Xem Học bạ' (Clicking ‘View Academic Report’), quý vị
sẽ được dẫn đến bản học bạ của con quý vị.
Mục Tùy chọn (Menu Options) - Trên cùng đầu màn hình, quý vị sẽ thấy một loạt các biểu tượng để mở các
mục về các thông tin bổ sung khác mà quý vị thỉnh thoảng muốn truy cập, chẳng hạn như quý vị có thể truy
cập vào để đặt món ăn với căng tin, truy cập vào để xem thông tin về sự kiện sắp tới, v.v.
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Biểu tượng các Mục (Menu Icons)
Biểu tượng Trang chủ (Home icon) có thể được
nhấp vào bất cứ lúc nào để trở lại Màn Hình Chính
của Compass.

Biểu tượng Lịch (Calendar icon) sẽ được xem các
mục trong Lịch tức là chỗ đăng các sự kiện của
trường, lịch trình của con quý vị, v.v.

Biểu tượng Bút chì (Pencil icon) sẽ được mở ra
Mục Bài Giảng Dạy và Học Tập (Teaching and Learning menu)
từ đó quý vị có thể chọn để xem tất cả về Việc học tập của con quý vị.

Biểu tượng Lưới (Grid icon) sẽ mở mục Tổ chức
(Organisation menu). Chỗ này quý vị có thể truy cập
trang về các Sự kiện và gồm cả trang Xác nhận Khóa học
để đóng tiền học phí.

Biểu tượng Mọi người là mục về Cộng đồng
(Community menu). Ở đây quý vị có thể lên lịch các cuộc
họp giáo viên với phụ huynh (nếu có). Từ mục này quý vị
cũng có thể truy cập bất kỳ những tài liệu khác của trường.

Biểu tượng Ngôi sao để mở mục Ưa thích
(Favourites menu). Chỗ này có những nút liên kết/links
trang web hữu ích mà trường khuyến khích nên đọc.

Biểu tượng hình tròn có răng cưa dành cho quý vị truy
cập vào mục Công cụ (Tools menu). Vào mục này để thay
đổi mật mã của quý vị, xem thông tin về tài khoản và cập
nhật những thông tin mới của quý vị.

6

Cách để: Xin cho con quý vị nghỉ học /vắng mặt sắp tới
Nếu quý vị biết trước con mình sẽ vắng mặt, quý vị ghi chú vào đây để nhà trường biết.
Cách làm là, hãy nhấp vào mục báo cho trường biết con quý vị ‘Được phép nghỉ/Đi học trễ)' (Approaved Absence/Late).

Màn hình Ghi chú sẽ mở ra. Hệ thống sẽ hiện ra những lý do nghỉ để chọn; có thể chú thích thêm bất kỳ thông
tin nào để bổ sung vào chổ Chi tiết/Chú thích (Details/Comment box). Quý vị điền vào ngày/tiết học bắt đầu
nghỉ cho đến ngày/tiết học kết thúc và nhấp vào 'Lưu giữ ' (Save).

`
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Cách để: Báo cho trường biết những lần Vắng mặt trong quá khứ
Nếu con quý vị vắng mặt mà bị đánh dấu là không có lý do, quý vị cần ghi chú để giải thích lý do vì sao con quý vị vắng mặt.
Quý vị sẽ thấy một cảnh báo hiện trên màn hình chính (Homescreen).

Nhấp vào cảnh báo này và quý vị sẽ được đưa đến trang ‘Vắng mặt không lý do’ (‘Unexplained’ attendance) của con quý
vị, chỗ này quý vị sẽ thấy một loạt các ngày nghỉ đánh dấu là Vắng mặt hoặc Đi học trể.
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Chọn chỗ (hoặc những chỗ) mà quý vị muốn ghi chú thêm rồi bấm vào chỗ 'Giải thích lý do vắng mặt’.
Làm vậy màn hình “Attendance Note” sẽ được bật mở.

Quý vị chọn lý do vắng mặt và thêm chú thích về việc vắng mặt. Rồi nhấp vào 'Lưu giữ' (Save).
Làm xong phần này thì hệ thống sẽ chỉnh lại chỗ quý vị vừa chọn sẽ không còn hiển thị là vắng mặt mà không có lý do.
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Cách để : Đồng ý và thanh toán chi phí cho một sự kiện
Nếu con quý vị có một sự kiện sắp tới cần sự đồng ý và/hoặc thanh toán chi phí, thì quý vị sẽ thấy có cảnh báo hiện trên
màn hình chính của quý vị.

Nhấp vào trang cảnh báo này thì quý vị sẽ được dẫn đến trang Sự kiện (ngoài cách này quý vị còn có thể nhấp vào biểu
tượng mục lưới (grid menu) ở đầu màn hình và chọn 'Sự kiện' (Events) ).
Ở Mục 'Action Centre', quý vị sẽ thấy các sự kiện cần hành động của quý vị. Nếu quý vị có nhiều con em học trong
trường, các sự kiện cho mỗi cháu sẽ được liệt kê ở đây.
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Bấm vào sự kiện mà quý vị muốn chọn.
Quý vị sẽ thấy chi tiết sự kiện đó hiện lên.

Tiếp theo sẽ là các thông tin khác cần quý vị theo dõi hoặc trả lời.
Nếu có những vấn đề về y tế cần quý vị theo dõi để xác nhận là còn chính xác, quý vị cần phải đánh dấu vào trong khuôn
để xác nhận là chính xác (còn nếu như các vấn đề trong hồ sơ của con em không còn chính xác nữa, xin quý vị vui lòng
liên hệ với văn phòng nhà trường để được tư vấn).
Nếu con quý vị có vấn đề gì khác về y tế mà không thấy liệt kê ở đây, xin quý vị vui lòng thêm chi tiết vào mục này.
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Sau đó, quý vị sẽ thấy các chi tiết liên lạc hiện thời trong hồ sơ của quý vị. Nếu những chi tiết này cần cập nhật hoặc, có
những thông tin liên lạc khác cần thiết cho sự kiện này, xin vui lòng thêm thông tin đó vào.

Sau đó, chúng tôi cần sự chấp thuận của quý vị và xin quý vị thanh toán các chi phí cần đóng (xin lưu ý, không phải tất cả các sự
kiện đều cần cả hai việc này mà có thể khác nhau tùy thuộc vào từng sinh hoạt riêng biệt do nhà trường định trước).

Sau khi quý vị hoàn thành xong việc ưng thuận và thanh toán chi phí, các sinh hoạt này sẽ được cập nhật và được thấy
trên hệ thống là con quý vị sẽ được 'Tham dự' các sinh hoạt này.
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Mục 'Sự kiện' (Events) sẽ hiển thị tất cả các sự sinh hoạt ở trường của các em, gồm những sinh hoạt đã được sắp xếp và những sinh
hoạt còn đang đợi phản hồi của quý vị.
Để truy nhập thông tin về các sự kiện sắp tới đã được quý vị phản hồi, hãy nhấp vào mục sự kiện (click the event).
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Cách để: Theo dõi việc học tập của con quý vị
Mục Học Tập (Learning Tasks) được sử dụng để giao các bài tập về nhà, và các bài làm được giao khác. Ngoài ra mục
này còn được sử dụng để gởi lời nhận xét và đánh giá về các bài làm trong lớp của các em.
Để vào xem các bài tập của con quý vị, hãy bấm vào chỗ chọn 'Hồ sơ' (Profile) để được dẫn tới trang công cụ quản lý các
thông tin liên quan tới con em quý vị .
Quý vị sẽ được hướng dẫn đến trang hồ sơ (profile page). Bấm vào nút 'Mục Học Tập'. Quý vị sẽ thấy các bài tập của
con mình được liệt kê hiện lên.

Lưu ý: Nhà trường có thể giữ lại một số bài trước đây, quý vị có thể nhấp vào chỗ “Show Hidden Tasks” để thấy các bài
được giữ lại này.
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Nhấn vào đề bài của mục bài làm để được xem lời nhận xét / đánh giá về các bài tập của giáo viên bài đó.

Nếu quý vị có nhiều hơn một học sinh học tại trường này và muốn xem tất cả các bài tập của tất cả các con mình, quý vị
có thể nhấp vào biểu tượng Bút chì và chọn 'Mục Học tập' (Learning Tasks).
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Cách để: Nộp bài làm của con quý vị vào chỗ Mục Học Tập (Learning Tasks)
Nếu quý vị muốn hỗ trợ con quý vị gửi bài làm trực tuyến từ Mục Học Tập (Learning Tasks), quý vi có thể làm bằng cách
nhấn vào Mục học tập của con mình và nhấp vào đề bài. Việc này có thể làm được thông qua cổng đăng nhập của học
sinh, hoặc từ bên cổng thông tin của phụ huynh.
Khi ở trong mục đó, quý vị bấm vào “Create Submission”. Nếu quý vị không thấy mục này, có nghĩa là việc nộp bài trực
tuyến chưa mở được; Vui lòng liên hệ với giáo viên để được hỗ trợ thêm.

Chọn tệp (file) quý vị muốn tải lên từ thiết bị điện thoại của mình, như vậy tệp này sẽ hiển thị dưới dạng tệp đã nộp.
Quý vị có thể nhấp vào biểu tượng đĩa/mũi tên nhỏ bên cạnh tệp để tải xuống nếu sau này quý vị muốn xem lại.
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Cách để: Xem Học bạ của con quý vị
Để xem học bạ của con quý vị, hãy nhấp vào chỗ phía dưới chi tiết của con mình trên trang điều khiển (dashboard).

Như vậy quý vị sẽ được dẫn đến mục 'Học bạ' trong hồ sơ (profile) của con mình. Chỗ này quý vị sẽ thấy liệt kê các học
bạ đã có.
Nhấp vào tiêu đề màu xanh học bạ nào mà quý vị muốn truy cập và sẽ được tải xuống dưới dạng tệp pdf vào thiết bị của
quý vị để xem.
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Cách để: Đóng tiền học phí
Khi học phí được đăng lên để thanh toán, quý vị sẽ thấy một cảnh báo hiện trên bảng điều khiển của quý vị.
Nhấp vào cảnh báo và quý vị sẽ được dẫn đến trang Xác nhận Khóa học (Course Confirmation page).
Quý vị sẽ thấy liệt kê các chi phí cần thanh toán và đã được thanh toán hay chưa. Nhấp vào chỗ quý vị muốn xem hay
muốn thanh toán.

Link này sẽ dẫn quý vị tới học phí năm học. Nó sẽ bao gồm thông tin về các mục chi phí phải trả cho trường (một số chi
phí là bắt buộc, còn một số khác là tự nguyện theo quy định của trường), các thỏa thuận và một số câu hỏi hành chính.
Quý vị sẽ hiểu rõ hơn sau khi đọc qua nội dung.
Sau cùng, quý vị sẽ được yêu cầu thanh toán chi phí. Nếu được chọn trả chi phí qua kế hoạch thanh toán theo từng đợt,
thì sẽ hiển thị trên màn hình phương thức thanh toán đó.
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Cách để: đặt mua ảnh chụp trong trường
Để đặt mua hình cá nhân chụp tại trường học của con quý vị, xin nhấp vào đường link trên trang tổng quan trên
Compass của quý vị.

Ngoài ra, quý vị có thể nhấp vào biểu tượng hình người ở đầu màn hình và chọn 'Photos'
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Nhấp vào năm hiện tại để đặt ảnh. Ở phía bên phải có một chọn lựa để xem hình của các năm trước nếu quý vị muốn.

Chọn hình ảnh nào quý vị muốn mua trong danh sách và tiến hành thủ tục trả tiền.
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Cách đề: Thay đổi mật mã
Nếu quý vị cần thay đổi mật mã, xin chuyển đến biểu tượng hình tròn có răng cưa và chọn ‘Thay đổi mật mã của tôi’.

Nhập thông tin cần thiết để đảm bảo mật mã mới của quý vị đáp ứng các nguyên tắc. Nhấp vào 'Lưu lại’ để cập nhật.

21

Cách để: Cập nhật thông tin chi tiết của quý vị
Nếu quý vị cần cập nhật số điện thoại di động hoặc địa chỉ email trong hồ sơ trong tài khoản của quý vị, xin đi đến biểu
tượng hình tròn có răng cưa (coq menu) và chọn 'Cập nhật chi tiết của tôi' (Update My Details).

Ghi thêm thông tin liên hệ mới của quý vị. Điều này sẽ kích hoạt một thông báo cho nhà trường biết về những thay đổi
này.
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Hướng Dẫn Sử Dụng Cổng Thông Tin Compass (School Manager App)
Quý vị có thể sử dụng Compass App để thực hiện các việc. Compass App có sẵn để tải xuống miễn phí từ
Apple App hoặc Google Play.
Sau khi cài đặt và mở lần đầu tiên, quý vị sẽ được chọn trường của con mình.
Sau khi chọn trường, quý vị sẽ được yêu cầu nhập chi tiết đăng nhập của quý vị, đây là những chi tiết giống như quý vị
đăng nhập vào Compass của phụ huynh.

Khi đăng nhập, quý vị sẽ thấy –

● Mỗi đứa con của quý vị đang theo học tại trường.
Quý vị có thể nhấp vào hình của con quý vị để vào hồ sơ của em.
● Có chọn lựa để kèm theo thư xin vắng mặt
● Bất kỳ mục nào yêu cầu sự hành động của quý vị sẽ xuất hiện
ở trên cùng của màn hình.
● Mục ‘Newsfeed’ mà quý vị có thể kéo xuống để đọc
thông tin.
● Một đường dẫn đến menu chính (ba sọc nhỏ ở góc trái đầu
trang).
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Nhấp vào biểu tượng menu sẽ mở rộng thêm những lựa chọn khác.
Vài việc thông thường mà quý vị có thể hoàn thành dễ dàng qua
Ứng dụng App là:
•
•
•

Họp với giáo viên - cho phép quý vị hẹn giáo viên trước
buổi họp
Các sinh hoạt trong trường (Event) – Điền đơn đồng ý /
nộp tiền cho các sinh hoạt sắp tới của con quý vị
Căng tin - Đặt đồ ăn trưa trong căng tin cho con
quý vị

Lưu ý: Nếu quý vị có con đang học tại các trường khác
nhau và họ cũng sử dụng Compass (ví dụ: một trẻ học Tiểu
học và một trẻ học Trung học), quý vị có thể sử dụng lựa
chọn 'Chuyển đổi Tài khoản' ở cuối chương trình để
chuyển đổi giữa tài khoản của quý vị trong Compass của
mỗi trường học.

Để truy cập thông tin liên quan đến con quý vị như lịch
trình, các bài vở cần làm, xin phép cho em nghỉ học và
xem học bạ của con qua Ứng dụng App, xin quý vị nhấp
vào hình ảnh của con em trên trang chính của quý vị.
Sau đó, quý vị có thể nhấp qua các tab ở đầu hồ sơ của
con quý vị để truy cập thông tin.
Nhấp vào chọn lựa ‘Back’ ở đầu trang bên phải để quay lại
màn hình chính (home) trong app của quý vị bất kỳ lúc nào.
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