
Chỉ dẩn từng bước cho phụ huynh

Connect là một môi trường hợp nhất qua mạng của Bộ Giáo 
Dục Tây Úc dành cho nhân viên, học sinh, và phụ huynh của 
các trường công lập.  Chi tiết đăng nhập của bạn vào Connect 
gồm số P và mật mã sẽ được trường con bạn gởi tới bằng 
email.

Truy cập Connect ở
connect.det.wa.edu.au



Connect:  Đăng nhập
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connect.det.wa.edu.au

Đánh máy địa chỉ trang web Connect vào 

trình duyệt.

Tên và mật mã

Tên sử dụng (số P) và mật mã sẽ được gởi 

trường gởi đến bằng email. Đánh những chi 

tiết nầy vào khuôn chữ.

Sử dụng phù hợp

Đánh dấu khuôn chữ  ‘I have read …’  để 

đồng ý sử dung mạng của Bộ một cách phù 

hợp.

Quên mật mã

Bấm đường liên Forgot Your Password 

nếu bạn không nhớ chi tiết truy cập.
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Phụ huynh/người chịu trách nhiệm

Bấm đường liên Parents/Responsible 

Persons – Appropriate Use để truy cập 

điều khoản sử dung của Connect.
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Connect: Quên tên sử dụng hoặc mật mã
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Địa chỉ email đăng ký

Đánh địa chỉ email (đã đăng ký ở trường con 

bạn) và bấm Next.

Tên sử dụng và mật mã

Nếu bạn đã có đăng ký các dịch vụ qua mạng của Bộ Giáo Dục Tây Úc 

(như VacSwim) thì bạn có thể nhiều số P. Chọn Connect Parent 

Account và bấm tiếp Next. 

Một email sẽ được gởi tới địa chỉ bạn chọn để bạn đặt lại mật mã.
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2Connect:  Trang Nhà
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Thanh Điều Hướng

Dùng các mục (tabs) phía trên để vào những chổ khác 

nhau của Connect.  Trở lại trang nhà bằng cách bấm vào 

lô gô Connect.

School Space

Bấm tên trường ở School Space để xem thông báo 

và thông tin mới nhất của trường đó.

Next Event

Xem lịch các sự kiện và hạn chót sắp tới cho trường lớp của 

các con bạn.

Đổi mật mã

Bấm Change Password để chỉnh lại mật mã và vào các 

chọn lựa khác thuộc tiểu sử.

Đệ Trình Sắp Tới (Next Submission)

Xem các đệ trình tới hạn.  Bấm nút More để xem các đệ trình 

phụ thêm.

Thông Tin Mới Nhất (Latest Information)

Để xem thông báo mới nhất từ lớp hoặc trường.

Các lớp của con bạn

Xem các lớp Connect cho mỗi đứa con trong hộp Classes.  

Bấm tên lớp để vào lớp học đó.

Thoát ra

Bấm vào biểu tượng cuối bên phải để thoát ra an toàn 

khỏi Connect.
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Connect:  Classes

Next event

Xem tối đa ba sự kiện sắp tới cho mỗi 

đứa con từ lịch học của Connect

Submissions Due

Xem các bài làm đến hạn của con cho lớp.  

My Children

Bấm vào tên con để thấy các lớp.

Classes

Bấm vào tên lớp để truy cập vào lớp.

Class Stats

Xem thống kê hoạt động gần đây của con 

trong lớp.
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1 Classes

Bấm mục Classes tab để truy cập vào 

lớp Connect cho con bạn.



Connect:  Các lớp

Đổi lớp 

Bấm vào biểu tượng Đổi để chọn sang lớp 

khác.

Danh Mục Lớp

Danh mục bên trái để bạn chọn lãnh vực 

của lớp để xem.

Tên lớp

Tên lớp học được ghi ở trên đầu.

Gởi Email giáo viên lớp

Tên giáo viên ghi ở phần cuối của trang 

Summary.  Bấm vào tên để gởi email cho 

giáo viên.

Lịch lớp

Ngày có dấu đen là có sự kiện. Bấm vào 

ngày đó để xem chi tiết. 
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Thiết Kế Phản Hồi

Trên các máy nhỏ như điện thoại, hiển thị thông tin của Connect thay đổi.  Danh mục sẽ bị che 

nhưng khi cần có thể bấm để truy cập. 

Connect: Trên thiết bị nhỏ

Danh mục chính

Bấm biểu tượng Connect để quay lại trang 

nhà hoặc chọn lãnh vực khác của Connect để 

xem.

Danh mục công cụ

Bấm biểu tượng Danh mục công cụ để truy 

cập công cụ của School Space hoặc Class khi 

vào.

Danh mục phụ thêm

Một số chổ của lớp có thể danh mục phụ 

thêm để giúp bạn thao tác trong mục 

Content hoặc Discussions.  Bấm mũi tên

phía bên mặt để ra khỏi danh mục.
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Connect:  Các Con Tôi

Overview

Theo mặc định, bạn sẽ thấy mục Overview.  Bấm các mục 

khác như Attendance, Reports hoặc Assessment Outlines 

để thêm thông tin.

Ghi chú:  Không phải tất cả các mục nầy phụ huynh đều xem 

được. Trường sẽ quyết định cho xem thông tin nào.

Hiện Diện

Bấm vào hộp Attendance hoặc khu dể xem từ tuần.

Đổi con

Bấm vào biểu tượng Đổi để chuyển sang con khác.
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Các lớp 

Bấm vào tên lớp để chọn lớp.

Teachers

Bấm vào tên giáo viên để gởi email người đó.
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My Children

Bấm vào mục My Children để xem thông tin về các 

con của bạn. 4



Connect:  Báo cáo học tập

Đổi con

Bấm vào biểu tượng Đổi để đổi sang con 

khác.

Báo Cáo

Bấm mục Reports để xem các báo 

cáo cho năm hiện tại.

Chọn năm

Bấm vào năm để xem báo cáo cho năm đó.

Báo cáo học kỳ

Các báo cáo được sắp xếp theo học kỳ.  Bấm 

vào báo cáo để tải xuống. Báo cáo có thể 

xem trên màn hình hoặc in ra.

Báo cáo của các năm trước

Mở Danh Mục Năm để xem các năm 

có báo cáo.  Điều nầy có thể mỗi 

trường khác nhau.
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My Children

Bấm vào mục My Children để xem thông tin về các con của bạn.1
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Connect:  Assessment Outlines

Đổi con

Bấm vào biểu tượng Đổi để đổi sang con khác.

Assessment Outlines

Bấm mục Assessment Outline để xem quy hoạch kiểm 

tra cho năm hiện tại.

Triển Khai Quy Hoạch Kiểm Tra

Bấm biểu tượng triển khai/thu nhỏ để xem chi tiết quy 

hoạch kiểm tra.

Tỷ Lệ và Thứ Hạng

Tiến bộ chung sẽ được thể hiện bằng tỷ lệ. Nếu báo cáo 

học kỳ đã có thì sẽ có thứ hạng. 
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Biểu Đồ So Sánh

Bên dưới tiến bộ chung và mỗi việc, một biểu đồ nhỏ hiển 

thị mức độ tiến bộ trong lớp.  

Lằn trình bày điểm cao và thấp.

Hộp cho biết phần đông học sinh.  

Đường thẳng là điểm trung bình.

Dấu chấm cho biết mức tiến bộ của con bạn.

A

B

C

D

A AB

C

D

Chỉ dẩn từng bước cho phụ huynh
Tháng 9, 2018connect.det.wa.edu.au

2

6

5

4

3

1

My Children

Bấm vào mục My Children để xem thông tin về các con 

của bạn.
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Connect: Thông Báo Lớp

Số thông báo mỗi trang

Bấm mũi tên chỉ xuống để chọn bao nhiêu 

thông báo được hiển thị trên trang.

Tới lui

Lướt qua các trang bằng những mũi tên tới lui.

Mở thông báo

Bấm vào tựa thông báo để mở.

Số trang

Bấm mũi tên chỉ xuống để chọn trang xem.
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Bấm vào mục Class Notices để xem thông 

báo lớp của con bạn. Thông báo mới nhất 

được để ở trên.
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Connect: Tiểu Sử Tôi ở 
Connect 

Quản lý tiểu sử

Bấm vào Profile để chọn một ảnh ảo, thay đổi mật mã, và gởi 

thông báo tới trường nếu bạn thay đổi địa chỉ email address.

Chọn, sửa đổi, hoặc xoá hình

Bấm nút Add Avatar để chọn hình.  Dùng viết chì sửa đổi để 

thay hình đã chọn hoặc bấm gạch chéo để xoá.

Thay mật mã

Bấm nút Change Password để đặt lại mật mã.

Xem những hoạt động gần đây

Xem danh sách những hoạt động gần đây của bạn trong 

Connect.
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Thay địa chỉ address

Báo cho trường khi bạn thay địa chỉ email.  

Nhà trường sẽ nhận được thông báo để cập nhật trong hệ 

thống.
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My Connect

Bấm mục My Connect để quản lý tiểu sử, mật mã, ưu tiên, 

và nhận thông báo.
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Connect: Chọn Lựa My Connect

Preferences

Bấm Preferences để chọn cách Connect hiển thị 

thông tin cho bạn.

Notifications

Bấm vào hộp nầy nếu bạn muốn nhận email khi 

bạn có ý kiến về một thông báo.

Chọn Lựa Discussion 

Bấm mũi tên chỉ xuống để chọn thứ tự hiển thị của thảo luận 

lớp.

Thứ Tự Lớp

Bấm mũi tên chỉ xuống để chọn thứ tự hiển thị các lớp trong trang nhà Connect.

Email

Bấm vào hộp nầy nếu bạn muốn bản sao email của mình 

vào hộp thơ khi bạn gởi thơ cho giáo viên.
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Đệ Trình

Bấm mũi tên chỉ xuống để chọn thứ tự hiển thị của các đệ trình cho lớps.
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My Connect

Bấm mục My Connect để quản lý tiểu sử, mật mã, chọn lựa, 

và nhận thông báo.
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Connect: Thông Báo từ My Connect

Quản lý thông báo

Bấm Notifications để chọn cách nhận thông báo từ lớp và 

trường.

Lớp hoặc Trường

Bấm mục Classes hoặc Spaces để chọn điều chỉnh thông báo nào.

Email hoặc Phần Mềm

Mọi thông báo, theo mặc định, sẽ gởi tới địa chỉ email mà bạn đã 

đăng ký với trường. Nếu bạn có tải phần mềm miễn phí (xem trang 

Connect Now) thì có thể nhận thông báo gởi thẳng vào máy di 

động thay vì hoặc cộng với email.  

Ghi chú:  Bạn sẽ không thấy chọn lựa App cho đến khi bạn đã 

đăng nhập vào phần mềm Connect Now bằng tên và mật mã 

của phụ huynh.

Thông Báo Nhận Đệ Trình

Đánh dấu các hộp để nhận thông báo khi con bạn gởi bài làm cho 

lớp.
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Triển khai chọn lựa Thông Báo Lớp

Bấm biểu tượng triển khai/thu nhỏ cho mỗi lớp để xem chọn lựa cho 

lớp hoặc trường.
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My Connect

Bấm mục My Connect để quản lý tiểu sử, mật mã, ưa thích, 

và cài thông báo.
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Connect: Phần mềm Connect Now cho  máy di động

Connect Now

Nhận thông báo Connect trên máy di động.  

Tải phần mềm Connect Now từ Apple App 

Store hoặc Google Play. 

Đăng nhập

Dùng số P và mật mã để đăng nhập Connect 

Now. 

Mở Thông Báo

Đụng vào thông báo xuất hiện hoặc mở

phần mềm để đọc thông báo.  

Thông Báo

Đụng thông báo để mở và xem chi tiết kể cả 

hình ảnh và đính kèm.

Nhận Thông Báo

Bạn có thể cho thông báo xuất hiện trên màn 

hình của máy di động.
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Trợ giúp của Connect Now

Bấm lô gô Connect để vào trang trợ giúp. 
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