HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP VỀ NHÀ (DIGITAL HOMEWORK ACTIVITIES)
Tải ứng dụng Digital Homework Activities trên Playstore hoặc Appstore bằng thiết bị thông minh.

Mở ứng dụng DHA, nhập Tên đăng nhập (số điện thoại phụ huynh) & mật khẩu:

Nhập tên đăng nhập là số điện
thoại phụ huynh đã cung cấp
cho nhà trường
Mật khẩu mặc
đinh: Dtp@123
Sau đó bấm Login

Phần bài tập ôn luyện
Trình độ HS
đang học_
cấp độ 3

Mỗi chủ đề có
các lesson khác
nhau, chọn bài
đã học và bắt
đầu các bài tập.

Giao diện chính, phần ôn
luyện sẽ có các chủ đề theo
từng cấp độ. Chọn chủ đề đã
được mở khóa để hoàn
thành bài tập.

Những chủ đề đã
mở khóa học sinh
có thể làm bài

Phần trăm
số bài tập
học sinh đã
hoàn thành

Sau khi chọn lesson sẽ có các phần như bài
hát, bài tập ngữ pháp….Cứ thế chọn các bài
tập để bắt đầu làm bài, 3 ngôi sao vàng thể
hiện mức độ làm bài của bé.

Chủ đề bị khóa do chưa
được giáo viên giao bài.

Video Giáo viên
ôn tập lại bài học
đã dạy trên lớp

Dữ liệu Dashboard: bấm vào biểu tượng
để hiển thị các chủ đề (theme) đã được mở khóa hay
chưa và phần trăm các chủ đề (theme) đã hoàn thành

Vào My profile để xem thông tin cá nhân.
Bấm logout để thoát khỏi ứng dụng với thông tin tài khoản này.

Khi có thắc mắc về chương trình hoặc sự cố về ứng dụng Quý thầy cô/ Quý phụ huynh
vui lòng liên hệ số Hotline : 18006242 (bấm phím 2) trong giờ hành chánh hoặc gọi số
0888300677 (từ 5.00 p.m đến 9.00 pm) để được hỗ trợ tốt nhất. Xin chân thành cám ơn.

