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Phụ Huynh Ghi Danh 
Xin ghi danh để có trương mục Schoolloop thật là dễ dàng và chỉ tốn có một phút.  Để hoàn tất mẫu 
đơn ghi danh phụ huynh  cần có số ID của học sinh.  Số ID này thường có ghi trên thẻ học sinh hoặc 
phiếu điểm.  

 

Các Bước Ghi Danh                                                http://ahhs.schoolloop.com 
 

1. Tìm mạng Schoolloop của trường con đang học và nhấn chữ 

Register Now trên ô đăng nhập (có thể cần phải nhấn chữ 

Login trên trang mạng trường trước đã) 

2. Nhấn chữ Registration Now. 

3. Nhấn vào đường dẫn Parent Registration.  

4. Điền đơn đầy đủ. 

5. Nhấn chữ Register. 

6. Thế là đã ghi danh xong rồi!  

 

Lần đầu tiên bạn đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu đọc và đồng ý với 
một bản thỏa thuận 
 
Một khi đăng nhập rồi, phụ huynh có thể thêm bỏ thêm tên những đứa 
con khác vào nếu các em cùng học một trường.  Chỉ cần nhấn vào 
Add Student trong mục My Student trên cùng cột bên phải. 
 

 

 

 
Có trương mục Schoolloop, phụ huynh sẽ biết được chi 
tiết về lớp học và bài vở của học sinh.  Thêm nữa, 
Schoolloop sẽ tự động gửi cập nhật đến email cá nhân 
của phụ huynh vào khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày. 
  
School Loop an toàn và được bảo vệ vì mọi thành viên 
đều dùng tên thật.   Tất cả mọi thông tin phụ huynh cung 
cấp, kể cả địa chỉ email đều được giữ kín.  
 
Xin lưu ý: Để xem điểm của học sinh, trước tiên phụ 
huynh cần có sự chấp thuận của người quản trị trường.   
Mỗi trường có điều lệ riêng để chấp thuận trương mục 
của phụ huynh.  Xin liên lạc với người quản trị trường để 
biết thêm thông tin.  School Loop Support có thể không 
chấp thuận trương mục phụ huynh và không giữ thông 
tin về điều lệ chấp thuận của mỗi trường.   

 

 

 Xin nhớ tải xuống luôn cả ứng dụng di động trên điện thoại.   
 


