Các tính năng của GradeSpeed Parent Connection
Nếu quý vị ñã có quyền truy cập vào trang thông tin của học sinh, chọn một học sinh
trong danh sách từ trình ñơn thả xuống Current Student.
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Các tính năng sau ñây có thể ñược truy cập bằng cách nhấp vào các ñường dẫn bên trái
của trang.
• Assignments – xem các bài làm hiện tại và sắp tới
• Grades – nhấp vào ñể xem thông tin về ñiểm của Học Sinh Hiện Tại
• Attendance – nhấp vào ñể xem bảng ñiểm danh của Học Sinh Hiện Tại
• Triggers – nhấp vào ñể thiết lập chế ñộ thông báo ñiểm và ñiểm danh
• Calendar – nhấp vào ñể xem các chương trình trong năm
• Manage Students – nhấp vào ñể quản lý học sinh có liên quan hoặc thêm các học
sinh mới
• My Settings – nhấp vào ñể thay ñổi thông tin tài khoản của phụ huynh (tên, ñịa
chỉ, email, mật khẩu, v.v…)
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Xem thông tin về ñiểm của Học Sinh
ðể xem ñiểm của một trong các học sinh này, chọn tên học sinh muốn xem từ danh sách
trong trình ñơn thả xuống Current Student.
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Nhấp vào Grades. Màn hình hiển thị như sau:
This view displays the student's courses, the names of the student's teachers, the period in
John Doe
which
each course takes place, and the student's average grade for each cycle in each course. To
view
details about an average grade, click the grade that is highlighted in bright blue. The
following
expanded information will appear below the average grades:

Màn hình này hiển thị các môn học, tên thầy cô, và giờ học của mỗi lớp, cũng như ñiểm
trung bình của học sinh trong mỗi chu kỳ chấm ñiểm của mỗi môn học. ðể xem chi tiết
về ñiểm trung bình trong một chu kỳ chấm ñiểm, nhấp vào số ñiểm ñược hiển thị màu
xanh da trời. Sau khi nhấp vào số ñiểm ñó, bảng thông tin mở rộng sẽ ñược hiển thị bên
dưới các số ñiểm trung bình, như sau:
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Màn hình mở rộng này hiển thị theo các phân loại (các ñiểm phụ, các ñiểm chính, v.v…)
và thông tin về các bài làm, bao gồm tên bài làm và số ñiểm nhận ñược cho bài làm ñó.

Truy nhập vào bảng ñiểm danh hàng ngày:
Nhấp vào Attendance:
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Một màn hình sẽ hiện lên có ñầy ñủ ngày và giờ ñược ghi lại khi học sinh ñã chọn ñó ñi
trễ hoặc vắng mặt.

Cập nhật ngày: 3/25/09

