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Hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp trên nhiều điểm số, đa bên phải Chặn cuốn sách chi tiết cho mỗi cột đầy đủ các điểm báo cáo, hỗ trợ in hàng loạt từ Cấp 1-3, GDTX, Hỗ trợ CHI TIẾT chuyên ngành cho Tất cả các bộ phận thông tin kinh doanh, Đánh giá Sbd, Điều Mã Enter Points theo Cross-Examination Department
Enter Survey Assessment Custom Security Print Mode, Thống kê, Khóa sổ CHI TIẾT Ghi nhận chi tiết các hành vi vi phạm của HS bước vào ngày nghỉ lễ theo chương trình 1 buổi hoặc 2 buổi đánh giá hành vi thủ công hoặc tự động, thống kê vi phạm các ngày lễ chung CHI TIẾT Rất ngắn hạn Hỗ trợ rất nhiều hạn chế,
không vi phạm việc xuất dữ liệu bắt buộc đối với website nhắn tin (SMS) lịch trình cho giáo viên và học sinh CHI TIẾT Mở ứng dụng VietSchool'gt; Đăng nhập QGT; Chọn điểm QGT; Chọn mục Chi tiết. 2. Hướng dẫn chi tiết Bước 1: Bước đầu tiên cho cả giáo viên và phụ huynh đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký
sử dụng dịch vụ trên VietSchool.Bước 2: Khi được đặt làm phụ huynh, giao diện VietSchool sẽ như hình dưới đây. Phụ huynh nhấn vào Trỏ để xem kết quả của con mình. Bước 3: Trong giao diện Điểm cột chi tiết, phụ huynh có thể xem bảng điểm của tất cả các mục được hiển thị theo từng bài kiểm tra, chẳng hạn như
bài kiểm tra miệng, bài kiểm tra 1 phần, bài kiểm tra 15 phút hoặc điểm kiểm tra. Ngoài ra, phụ huynh sẽ biết điểm trung bình của cả năm học của một đứa trẻ là bao nhiêu, bao nhiêu bậc trong lớp trong phần chung.II Hướng dẫn về điểm đầu vào, quản lý học sinh cho giáo viên1. Hướng dẫn nhanh, mở vietSchool và
chọn điểm đầu vào hoặc các tính năng tương tự.2. Hướng dẫn chi tiết Bước 1: Giáo viên đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân tương tự như những việc cần làm cho phụ huynh. Bước 2: Sau khi đăng nhập với tư cách là giáo viên, giao diện Vietschool như hình dưới đây. Bước 3: Tại đây, giáo viên có thể nhập điểm
cho học sinh, cũng như thêm nhận xét cho học sinh trong phần Điểm nhập cảnh. Ngoài các điểm đầu vào, giáo viên cũng có thể quản lý học sinh thông qua các tính năng như vi phạm đầu vào, lịch trình xem và tên của giáo viên bộ môn hoặc tin nhắn văn bản từ phụ huynh,... các mục có liên quan trong ứng dụng. Vì
vậy, tôi đã được hướng dẫn cách duyệt, tra cứu điểm số, nhập điểm học sinh trên phần mềm Vietschool để giúp phụ huynh và giáo viên quản lý tình trạng học tập của học sinh. Vui lòng tải xuống để trải nghiệm và xem bài viết bên dưới ngoại tuyến. Office Hours 0673 873 013 Full-time Fuong An: 09 88 00 77 25
phuongan@prosoft.com.vn Hữu Lộc: 0963 250 603 loc@prosoft.com.vn VietSchool Web là một trang web giúp các trường học và phụ huynh dễ dàng quản lý học sinh. Trong ứng dụng này, chúng tôi có thể làm những việc như xem điểm, xem lịch trình, điểm đầu vào (đối với trường học), lịch trình bài giảng,.... Nếu trong
quá khứ đã phải gọi cho giáo viên chủ nhiệm hoặc đợi đến ngày họp phụ huynh để tìm hiểu đánh giá chính xác về con em mình, hiện nay có một số trường sử dụng phần mềm VietSchool, nó cho chúng ta cơ hội để xem điểm số của con em chúng ta. thời gian, bất cứ nơi nào. Vì vậy, dưới đây chúng tôi mời các bạn
theo dõi hướng dẫn bài viết để tìm điểm trên VietSchool. Tải VietSchool trên Android Tải VietSchool trên iOS Trước khi chúng ta thấy điểm trên VietSchool, trước tiên mọi người nên cài đặt ứng dụng này trên máy tính của mình bằng cách nhấp vào nút tải ở trên và đăng nhập vào tài khoản. Bước 1: Khi bạn đã mở ứng
dụng này trên điện thoại, mọi người nhấp vào kính. Bước 2: Điều này bây giờ sẽ hiển thị một bảng điểm chi tiết của con bạn. Bước 3: Nếu chúng ta muốn xem điểm số cuối cùng của con mình trong học kỳ và cả năm học, thì mọi người nhấp vào phần chung ở cuối màn hình. Hy vọng rằng, sau khi theo dõi bài viết để
xem điểm số trên VietSchool, mọi người có thể dễ dàng tra cứu hóa đơn của con em mình bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một số bài viết như: Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản tại VietSchool, cách nhập điểm trên VietSchool, cách xem các điểm đào tạo trên sổ liên hệ điện tử PINO,.... Tôi
muốn bạn tốt! Cập nhật: 06/10/2020 Hướng dẫn xem điểm trên VietSchool VietSchool là ứng dụng giúp người dùng quản lý học sinh, tra cứu điểm số, thông tin bài giảng... bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, trên bất kỳ thiết bị nào. Dưới đây là hướng dẫn xem kết quả đào tạo và kiểm tra tại VietSchool. Làm thế nào để xem
điểm số trên VietSchool 1. VietSchool là gì? 2. Cách xem kết quả đào tạo tại VietSchool VietSchool là một ứng dụng giáo dục giúp các trường học và phụ huynh Việt Nam dễ dàng xem, theo dõi và quản lý thông tin học sinh một cách thuận tiện nhất. Ứng dụng này không chỉ hỗ trợ giáo viên và nhà trường cập nhật kết
quả học tập của học sinh và ứng xử rất nhanh chóng. Với rất nhiều tính năng tuyệt vời cũng như giáo dục chuyên dụng. VietSchool có thể giúp nhà trường và phụ huynh thực hiện công việc tiếp theo: Xem lịch học và nhiều chức năng khác.... Chỉ cần kết hợp phần mềm VietSchool vào hệ thống trường học và phụ huynh
học sinh. Sau đó, chúng tôi sẽ có thể quản lý và kiểm soát quá trình học tập của học sinh hoặc trẻ em của chúng tôi một cách nhanh chóng. Và thật dễ dàng để tìm kiếm thông tin một cách minh bạch, mọi lúc mọi nơi. Vậy, ông nhìn nhận như thế nào về điểm số của học sinh với VietSchool? Xin vui lòng xem sau đây!
Trước khi chúng ta thấy một điểm trên VietSchool, trước tiên mọi người nên cài đặt ứng dụng này trên máy tính của họ bằng cách nhấp vào nút tải ở trên và đăng nhập vào tài khoản. Bước 1: Khi bạn đã mở ứng dụng này trên điện thoại, mọi người nhấp vào kính. Bước 2: Điều này bây giờ sẽ hiển thị một bảng điểm chi
tiết của con bạn. Bước 3: Nếu chúng ta muốn xem điểm số cuối cùng của con mình trong học kỳ và cả năm học, thì mọi người nhấp vào phần chung ở cuối màn hình. Hy vọng rằng, sau khi theo dõi bài viết để xem điểm số trên VietSchool, mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm con cái của họ bất cứ lúc nào. Vui lòng tham
khảo thêm phần giáo dục và đào tạo trong phần biểu mẫu. VIETSCHOOL mong muốn mang đến một sản phẩm đột phá về mặt quản trị tích hợp của trường bạn, đội ngũ chăm sóc chuyên nghiệp, chất lượng cao. Hình ảnh nổi bật Đối với phụ huynh, giáo viên, nhà trường về quản lý điểm, hành vi,... nhận được thông
báo ngay lập tức từ nhà trường khi học sinh có một điểm và lịch trình mới,... Giao tiếp giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên nhanh chóng thông qua văn bản Giao diện đơn giản, dễ sử dụngTra cứu hộ thông tin đầy đủ hơn, thuận tiện và chủ động hơn. Dựa trên mỗi bài kiểm tra, giáo viên có thể chủ động cập nhật điểm
số của từng học sinh trên ứng dụng, cũng như dễ dàng và nhanh chóng sửa đổi điểm số và điểm số vào cuối học kỳ. Điều này sẽ cải thiện tính chính xác của báo cáo và cũng tiết kiệm thời gian hơn cho giáo viên. Ngoài ra, phụ huynh có thể nhanh chóng hiểu được việc học của con em mình và lập kế hoạch và bản đồ
đường bộ để giúp học sinh cải thiện điểm số của họ2. Hệ thống sẽ tự động thông báo ngay khi có điểm ứng dụng sẽ liên tục cập nhật thông báo từ nhà trường đến phụ huynh như lịch học mới, lịch mở cửa, tổng kết, thông báo điểm, thông báo nghỉ học, học sinh vi phạm lỗi.... Do đó, phụ huynh dễ dàng tìm hiểu lịch học
và điểm số của con em mình một cách minh bạch, và không còn phải lo lắng về việc học sinh che giấu điểm số xấu hoặc gián đoạn trường học.3 Là cầu nối giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên Một trong những lợi ích nổi tiếng nhất của ứng dụng là cầu nối thông tin giữa phụ huynh và giáo viên. Dựa trên điểm số,
hành vi và báo cáo phân tích kết quả học tập của học sinh, giáo viên sẽ đưa ra nhận xét và lời khuyên cụ thể về từng học sinh. Đồng thời, giáo viên sẽ thảo luận với phụ huynh trong ứng dụng cách giúp họ cải thiện điểm số của họ hoặc cải thiện kịp thời và kịp thời sự tiến bộ của họ.4 Hỗ trợ học sinh lên kế hoạch tăng
điểmThotho là một ứng dụng không chỉ là một công cụ cho phụ huynh và giáo viên. Với giao diện đơn giản và đăng nhập nhanh chóng chỉ với số điện thoại và mật khẩu, học sinh hoàn toàn có thể độc lập quản lý ứng dụng để kiểm tra và theo dõi điểm số của mình. Họ sẽ chủ động hơn trong việc lên kế hoạch giảng dạy
từng môn học hoặc kiểm tra lại giáo viên nếu có sai sót trong đánh giá của họ. Ứng dụng sẽ cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan tốt hơn về thành tích học tập hiện tại của họ và nhắc nhở họ làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu học tập của họ. Cho dù bạn là giáo viên hay phụ huynh có con trong độ
tuổi đi học, VietSchool là một ứng dụng hữu ích cho bạn. Tải xuống ứng dụng nhanh chóng trên điện thoại của bạn và trải nghiệm các tính năng hữu ích giúp quản lý tiến trình của con bạn dễ dàng hơn. Edited by Nguyen Thi Phuong 79148 views VIETSCHOOL Software Co., Ltd. Địa chỉ: C11/37BA5 Đường Phạm
Hồng, xã Bin Hong, H. Bình Chánh, TP. Điện thoại: (028) 66 89 55 33 - 09 88 00 77 25 - Email: phuongan@prosoft.com.vn phuongan@prosoft.com.vn tra cứu điểm học sinh vietschool
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