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HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SCHOOLCENTO. 

1. Giới thiệu chung về SchoolCento 

Hệ thống 1 cổng giúp liên lạc hiệu quả giữa Phụ huynh và Giáo viên với các 

tính năng: 

- Nhận được các thông báo chính xác và nhanh nhất từ nhà trường theo thời gian 

thực (realtime) thông qua tin nhắn đa phương tiện trên ứng dụng 

- Trực tiếp trao đổi với giáo viên về tình hìn học tập, rèn luyện của con em tại phần 

- Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện và theo dõi các hoạt động của lớp, của trường 

- Và còn nhiều tính năng, tiện ích khác… 

2. Cài đặt ứng dụng SchoolCento For Parents 

Cài đặt ứng dụng trực tiếp từ kho ứng dụng 

2.1. Đối với điện thoại dùng hệ điều hành Android: 

Bước 1: Mở ứng dụng Google Play hoặc CH Play (tùy từng loại điện thoại) 

Bước 2: Gõ từ khóa “SchoolCento For Parents” vào ô tìm kiếm và chọn ứng dụng 

Hoặc truy cập bằng đường link: https://bitly.com.vn/axu87s 

Bước 3: Click nút Cài đặt để cài ứng dụng 

2.2. Đối với điện thoại dùng hệ điều hành iOS (iPhone) 

Bước 1: Mở ứng dụng App Store 

Bước 2: Gõ từ khóa “SchoolCento For Parents” vào ô tìm kiếm và chọn ứng dụng 

Hoặc truy cập bằng đường link: https://bitly.com.vn/9f0pu6 

Bước 3: Click nút Nhận hoặc biểu tượng để cài ứng dụng 

3. Đăng ký tài khoản SchoolCento 

Bước 1: Giáo viên sẽ tạo tài khoảng & nhập email của Phụ huynh trên hệ thống 

Bước 2: Phụ huynh mở ứng dụng SchoolCento For Parents và nhấn Quét mã Qr tại trang 

Đăng nhập hoặc click vào link xác thực trong email mà hệ thống gửi đến tự động khi giáo 

viên nhập email của Phụ huynh. 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và nhấn Đăng ký để hoàn tất việc đăng ký. 

Lưu ý: Trường hợp Phụ huynh không có email, Phụ huynh đăng nhập bằng cú pháp 

email “sodienthoaiphuhuynh@schoolcento.com” 
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4. Hướng dẫn Phụ huynh sử dụng ứng dụng Schoolcento For Parents 

Với ứng dụng Schoolcento For Parents, phụ huynh sẽ thấy được các thông tin: 

4.1.  Xem các thông báo, nhắc nhở bài tập về nhà 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Schoolcento - For Parents  

Bước 2: Tại trang chủ, chọn học sinh và nhấn biểu tượng “Thông báo”. 

Bước 3: Danh sách các thông báo như Báo cáo hàng ngày, Bài tập về nhà, các Thông 

báo, Hình ảnh, Phản hồi sẽ hiển thị tại đây, phụ huynh nhấn vào các thông báo để xem 

chi tiết. 

4.2. Theo dõi các bài tập chưa làm và tiến độ học tập 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Schoolcento For Parents 

Bước 2: Tại trang chủ, phụ huynh chọn học sinh, chọn lớp tương ứng. 

Bước 3: Thông tin các bài tập mà học sinh chưa làm được hiển thị, đồng thời thông tin 

về tiến độ học của học sinh tại lớp cũng được hiển thị để phụ huynh dễ dàng theo dõi. 

4.3. Xem lịch học  

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Schoolcento For Parents 

Bước 2: Nhấn “Lịch học” để hiển thị thông tin lịch học. 

Bước 3: Chọn học sinh để xem thông tin lịch học tương ứng, những ngày có tiết học sẽ 

hiển thị 1 hình tròn ở bên cạnh (màu xám là lịch học trong quá khứ, màu đỏ là lịch học 

hiện tại và tương lai) 

Bước 4: Phụ huynh nhấn vào ngày cụ thể để xem thông tin chi tiết của buổi học. 

4.4. Xem báo cáo hình ảnh sinh hoạt của học sinh 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Schoolcento For Parents  

Bước 2: Nhấn “Hình ảnh” để hiển thị các báo cáo hình ảnh. 

Bước 3: Chọn học sinh và lớp để xem báo cáo tương ứng. 

Bước 4: Phụ huynh chọn tháng để xem danh sách các hình ảnh được gửi. 

Bước 5: Phụ huynh có thể nhấn vào hình ảnh để phóng to, xem chú thích ảnh hoặc tải 

hình ảnh xuống máy. 

4.5. Liên lạc, phản hồi thông tin 2 chiều với giáo viên 
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Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Schoolcento For Parents theo link đã đăng ký. 

Bước 2: Nhấn “Xem thêm” để hiển thị thêm các tính năng khác, sau đó nhấn “Phản hồi”. 

Bước 3: Danh sách các phản hồi sẽ hiển thị tại đây. 

Bước 4: Phụ huynh gửi phản hồi cho giáo viên bằng cách nhấn vào nút + bên dưới màn 

hình, điền thông tin và gửi cho giáo viên. 

4.6. Gửi yêu cầu đón sớm/ về trễ 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Schoolcento For Parents  

Bước 2: Nhấn “Xem thêm” để hiển thị thêm các tính năng khác, sau đó nhấn “Yêu cầu 

đón sớm/ về trễ”. 

Bước 3: Chọn học sinh và lớp tương ứng để gửi yêu cầu. 

Bước 4: Phụ huynh điền thông tin và gửi yêu cầu cho nhà trường. 

---- 

Mọi yêu cầu trợ giúp, xin vui lòng liên hệ: 

Email: hello@schoolcento.com 

Hotline: (028) 627 00 518 

Zalo Account: 
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