
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DÀNH CHO APP PHỤ HUYNH 

 

I. Phụ huynh tải ứng dụng “VSC Bus” bằng điện thoại thông minh 

1. Với Android: 

 
2. Với IOS: 

 
II. Đăng nhập 

1. Đối với Phụ huynh đăng nhập lần đầu 

Đối với Phụ huynh đăng ký cho con đi xe buýt lần đầu, Phụ huynh cần đăng ký tài khoản theo các 

bước sau: 

                          



 

                     

2. Đối với Phụ huynh đã đăng ký và có tài khoản đăng nhập 

▪ Tên đăng nhập: số điện thoại đã đăng ký với Nhà trường. 

▪ Mật khẩu: mật khẩu Phụ huynh đã thiết lập với hệ thống  

 



 

III. Quên mật khẩu  

Thao tác lần lượt theo các bước sau: 

                          

                      

 



 

IV. Chức năng của App 

1. Lựa chọn từng Học sinh đối với Phụ huynh có từ 2 con trở lên   

Phụ huynh theo dõi tình trạng sử dụng dịch vụ của từng con theo các bước sau:   

                                   

2. Tab Trang chủ 

2.1. Phụ huynh chưa đăng ký dịch vụ 

2.1.2. Đăng ký dịch vụ  

Sau khi đăng nhập, Phụ huynh có thể đăng ký dịch vụ xe buýt cho con theo các bước sau: 

                                    



 

Sau khi nhập địa chỉ nhà, Phụ huynh chọn một địa điểm trong danh sách điểm Google tìm được hoặc 

dùng tay di chuyển biểu tượng  đến địa chỉ nhà Phụ huynh muốn đăng ký. 

                                                    

o Lựa chọn hình thức đón tại nhà: 

 



 

Hoặc Đón tại điểm 

                              

Chọn ngày bắt đầu đi xe và Hình thức đón: 

                   



 

Bản cam kết: Phụ huynh cần kéo xuống để đọc hết bản cam kết  

                             

2.2. Phụ huynh đã đăng ký dịch vụ 

2.2.1. Tình trạng và thông tin tuyến hiện tại 

Phụ huynh kiểm tra thông tin/ tình trạng sử dụng dịch vụ của con: điểm đón/trả, tình trạng điểm danh, 

thông tin xe, lái xe, Giám sát xe  

                                



 

2.2.2. Báo nghỉ  

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu con nghỉ học hoặc không đi xe buýt, Phụ huynh gửi thông báo xin 

nghỉ cho con theo các bước sau: 

            

2.2.3. Thay đổi đăng ký 

Trường hợp cần thay đổi thông tin đi xe của con, Phụ huynh thao tác theo các bước sau: 

                                       

 



 

   

2.2.4. Hủy đăng ký 

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Phụ huynh không có nhu cầu đi xe buýt nữa cần hủy trước 15 ngày kể 

từ ngày bắt đầu ngừng sử dụng dịch vụ theo các bước sau: 

                       



 

    

Tab Lịch sử 

Phụ huynh kiểm tra lịch sử sử dụng dịch vụ của con từng ngày bằng cách thao tác theo các bước sau: 

                        



 

3. Tab Thông báo ( đang được Nhà trường cập nhật) 

4. Tab Cài đặt  

5.1. Thông tin Phụ huynh/ Học sinh/ Giám hộ 

Phụ huynh kiểm tra thông tin của Phụ huynh, Học sinh và Giám sát xe theo các bước sau: 

                           

     

 



 

5.2. Đổi mật khẩu 

Sau khi đăng nhập vào phần mềm, Phụ huynh có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của mình để tăng tính 

bảo mật.  

   


