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    Xem Điểm Cuối Kỳ của Học sinh trên Otus 
Phụ huynh và/hoặc Giám hộ có tài khoản gia đình Otus có thể làm theo các hướng dẫn bên dưới để 
xem kết quả học tập của học sinh ở mỗi lớp/môn học 

1. Truy cập my.otus.com và đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu Otus của bạn 
• Đăng nhập của bạn là địa chỉ email bạn dùng để đăng ký tài khoản của mình. 

• Nếu bạn quên mật khẩu, bấm Quên mật khẩu? 

• Nếu bạn chưa có tài khoản học sinh, vui lòng gửi email cho giáo viên của con bạn hoặc liên hệ với 
trường để biết thông tin này. Bạn phải có mã học sinh của con mình để truy cập thông tin. 

2. Nhấp vào "Gradebook" (Sổ Điểm) để truy cập sổ điểm. 

• Sử dụng các mũi tên thả xuống ở phía trên để chọn tên học sinh (nếu bạn có nhiều hơn một) và để 
chọn lớp môn học bạn muốn xem. 

• Bạn phải sử dụng mũi tên thả xuống để 
chuyển đổi giữa môn học và học sinh. 

3. Nhìn vào Standards and Scores (Tiêu chuẩn và Điểm) cho từng môn học 

 

• Sau khi chọn một lớp học/môn học, bạn sẽ thấy tất cả 

 các tiêu chuẩn đã được đánh giá trong lớp đó trong  

 suốt cả năm. 

• Mỗi tiêu chuẩn cho thấy: 
o Mô tả của tiêu chuẩn 
o Ngày cố gắng lần cuối 
o Điểm hiệu suất - đây là điểm tích lũy cho tiêu chuẩn 

đó, cho thấy mức độ học sinh đạt được. Ở bên phải 
của điểm có một con số, đó là số lần học sinh được 
kiểm tra theo tiêu chuẩn đó trong năm. 

• Nhấp vào bất kỳ tiêu chuẩn nào để "mở" tiêu chuẩn ra  

và xem điểm cho mỗi lần kiểm tra cũng như 
biểu đồ hiệu suất. 
 

* Nhớ kéo xuống và qua phía bên phải để xem tất cả thông tin được 
cung cấp và sử dụng các mục thả xuống ở trên cùng để chuyển sang 
xem các lớp/môn học khác. 

4. TRỢ GIÚP/CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP   
• Cần giúp đỡ đăng nhập? Xem thông tin ở trên dưới 

mục # 1. 

• Cần di chuyển trong Otus sau khi đăng nhập? Vui lòng 
nhấp vào Chat (Trò chuyện) ở góc dưới bên phải. 

• Hỏi về điểm của một học sinh? Vui lòng liên hệ với 
giáo viên đứng lớp. 

• Thang điểm - Mỗi tiêu chuẩn được đánh giá theo thang 
điểm 0-4. Xem thang điểm ở bên phải giải thích hiệu 
suất/kết quả. 

 


