
Học sinh – Bắt đầu với Schoology  

Đăng nhập. Bắt đầu ở trang web của Học khu Mulkiteo  

Truy cập vào trang web https://www.mukilteoschools.org và nhấp vào Student Portal.  

 
 

Ở trang Student Portal, nhấp vào nút Schoology S. Đăng nhập theo phương thức sau: tên đăng nhập là 

sốID@mulkiteo.wednet.edu và mật khẩu.. 

 
 

Bạn đã đăng nhập thành công! Nhấn vào thanh Courses (Khoá học) để thấy các lớp học hiện tại của bạn!  

https://www.mukilteoschools.org/


 
 

Phụ huynh và Người giám hộ - Schoology  
 

Trước khi đăng nhập, bạn cần phải có mã truy cập Schoology của con em mình. Mã truy cập này sẽ được gửi 

đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.  

Đăng ký tài khoản Schoology  

Để đăng ký với tư cách là phụ huynh, truy cập vào https://schoology.com, di chuyển chuột đến Sign up (Đăng 

ký), và nhấn Parent (Phụ huynh).  

 

 
Nhập mã truy cập. Tài khoản của bạn đã được tạo, và thông tin con em bạn đã được thêm.  

Truy cập vào thông tin của con em học sinh  

Để truy cập vào thông tin của con em mình, nhấp vào mũi tên chỉ xuống cạnh tên bạn và nhấp vào tên của học 

sinh tương ứng. Bạn sẽ có toàn bộ quyền truy cập vào các khoá học, nhóm, và bảng điểm. Lưu ý: dấu check 

màu xanh lá cây cho bạn biết những tài khoản nào hiện đang hoạt động.  

https://schoology.com/


 
 

 

Trong lúc hoạt động trong vai con em mình, bạn có thể tuỳ chỉnh các thông báo bằng cách nhấn vào mũi tên 

hướng xuống ở cạnh tên bạn và nhấn Settings (Cài đặt). 

 
Trong phần Thông báo (Notification), bạn có thể tuỳ chỉnh tần suất nhận thông báo phụ huynh (Parent Email 

Digest), và bạn cũng có thể bật thông báo nộp bài muộn (Overdue Submissions). 

Tuỳ chỉnh cài đặt hồ sơ cá nhân 

Bạn có thể lựa chọn cách thức nhận thông báo. Để làm điều này, bạn phải đảm bảo rằng tài khoản của mình 

đang hoạt động bằng cách nhấn vào mũi tên chỉ xuống, lựa chọn tên mình (tên đầu tiên), và nhấn Settings.  

 



 
 

  



Trong phần Thông báo (Notifications), bạn có thể điều chỉnh các loại thông báo bạn muốn nhận. Bạn cũng có 

thể nhấn vào đường link “Send notifications to your phone via text message” để thêm số điện thoại.  

 

 
 

Các hình thức cài đặt khác có thể được tìm thấy ở phần Account settings (Cài đặt tài khoản). Vui lòng nhớ 

cung cấp địa chỉ email chính thức của bạn. 

 

Để them học sinh, nhấn vào mũi tên chỉ xuống cạnh tên và nhấn vào tên bạn. Sau đó, nhấn vào nút “Add 

Child” (Thêm con), và nhập mã truy cập bổ sung cho học sinh tương ứng.  
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