Box Hill Senior Secondary College
LIÊN LẠC TRỰC TUYẾN COMPASS
Báo cáo học sinh và Quản lý Chuyên cần
Kính gửi Quý Phụ huynh và Đơn vị dịch vụ cư trú với người bản xứ,
Trường Trung học Box Hill đang sử dụng cổng thông tin cộng đồng ‘COMPASS’ như phương
tiện liên lạc chính giữa nhà trường và gia đình.
Phụ huynh có thể đăng nhập vào COMPASS thông qua đường dẫn trên trang mạng của trường
www.bhssc.vic.edu.au hoặc thông qua đường dẫn sau https://bhssc.vic.jdlf.com.au
Tất cả Phụ huynh và Đơn vị dịch vụ cư trú với người bản xứ có một tên truy cập vào
COMPASS duy nhất. Tên đăng nhập COMPASS và mật khẩu COMPASS của quý vị là.
Username: TO BE ADVISED FOLLOWING YOUR STUDENT’S ENROLMENT
Password: TO BE ADVISED FOLLOWING YOUR STUDENT’S ENROLMENT
Xin lưu ý – tên đăng nhập và mật khẩu này không được đưa cho học sinh.
Đơn vị dịch vụ cư trú với người bản xứ và phụ huynh sống ở Melbournce cần truy cập vào
COMPASS ít nhất một lần mỗi tuần để quản lý tình trạng chuyên cần của học sinh. Học sinh
vắng học do bệnh cần đi khám Bác sỹ/Bác sỹ Đa khoa thì cần phải có Giấy chứng nhận y
khoa. Đây là yêu cầu về chuyên cần của Trường dành cho Học sinh Quốc tế. Học sinh phải
nộp Giấy chứng nhận y khoa cho Therese hoặc Susan vào ngày các em đi học lại. Đơn vị dịch
vụ cư trú với người bản xứ và phụ huynh sống ở Melbournce cần cho phép học sinh vắng mặt
trên COMPASS với Lý do: ‘Giấy chứng nhận y khoa’. Những lý do khác sẽ không được chấp
nhận. Học sinh không được tự phép vắng mặt. Phụ huynh ở nước ngoài cũng được khuyến
khích đăng nhập COMPASS mỗi tuần và theo dõi tình hình chuyên cần của học sinh.
Có nhiều chuyên mục có sẵn trên COMPASS mà Phụ huynh và Đơn vị dịch vụ cư trú với người
bản xứ quan tâm:
1. Báo cáo – bắt đầu báo cáo từ điểm trung bình đầu tiên của Học kỳ 1, xem báo cáo của các
em dưới dạng tập tin điện tử PDF. Báo cáo kết thúc năm học cũng được đăng tải lên
COMPASS.
2. Chuyên cần – xem thời gian biểu hàng ngày và tình hình chuyên cần của học sinh trên trực
tuyến, cho phép vắng mặt, và thông báo việc vắng mặt trong tương lai. Tin nhắn cảnh báo
sẽ được gửi cho những học sinh được đánh dấu vắng mặt trước giờ nghỉ trưa.
3. Bảng tin mới – trường sẽ đăng tải tin tức về các sự kiện và hoạt động ở trường. Bảng tin
mới có thể tùy chỉnh, chỉ thể hiện thông tin có liên quan đến quý vị và học sinh.
4. Bảng tin – Bảng tin thông báo đã được công bố trên trang mạng của trường sẽ được gửi
cho quý vị thông qua COMPASS.
5. Email của giáo viên – quý vị có thể gửi email trực tiếp cho giáo viên của các em.
6. Phỏng vấn Phụ huynh/Học sinh/Giáo viên – đặt hẹn phỏng vấn với giáo viên vào ngày
phỏng vấn. Thời gian và ngày được đăng trên COMPASS.
7. Hình ảnh – quý vị có thể sắp xếp lại hình ảnh. Căn cước thay thế có thể được cấp lại nếu
bản gốc bị mất.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý phụ huynh cần hỗ trợ thêm việc sử dụng COMPASS.
Trân trọng,
SUSAN CONNELL
Điều phối viên Học sinh Quốc tế

FIONA ERWICH
Trợ lý Hiệu trưởng (Học thuật)

