
4. Kiểm tra kết quả của con quý vị   
 
a. Chi tiết bài tập   b. Kết quả của học sinh và nhận xét của giáo viên  

 
GIỮ LIÊN LẠC VỚI TRƯỜNG KDC 

 
Nếu chi tiết liên lạc của quý vị có thay đổi, hãy liên hệ với Khối Nhà (House) 

của con bạn để cập nhật. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Từ năm 2017, trường Keilor Downs College sẽ thường xuyên 

thông báo kết quả học tập của học sinh cho các bậc phụ 

huynh / người chăm sóc qua hệ thống Compass. 

 

Quý vị có thể kiểm tra việc học của con trong suốt cả năm 

cũng như thấy được nhận xét của giáo viên. 

KDC  

CONNECT 
 

Hướng dẫn truy cập Bài tập Kiểm tra (Learning Tasks) 
 

Red House  

9365 8017 

Yellow House 

9365 8034 

 

Blue House 

9365 8041 

Green House 

9365 8015 

 

 



BÀI TẬP KIỂM TRA (LEARNING TASKS) 
 

Bài tập Kiểm tra là gì? 
 

 Là bài kiểm tra chính thức cuối mỗi học phần để đánh giá mức 

độ hiểu bài của học sinh  

 Yêu cầu cụ thể của các Bài tập Kiểm tra đều được đăng trên 

Compass 

 Con quý vị sẽ nhận được nhận xét của giáo viên về những gì đã 

làm tốt, những khía cạnh cần cố gắng hơn, và điểm số đạt được   

 Nếu có điều chỉnh gì với bài kiểm tra, giáo viên sẽ ghi chú trong 

phần nhận xét  

 

Làm sao để truy cập Bài tập Kiểm tra của con bạn 
 

1. Đăng nhập vào Compass   

 

Để truy cập Compass trên mạng, hãy vào 

https://kdc-vic.compass.education/  

 

 

Hoặc có thể truy cập Compass trên điện thoại của 

quý vị qua ứng dụng Compass School Manager.  

 

 

 

 

Nếu quý vị không có chi tiết đăng nhập Compass, hãy liện hệ 

ngay với Văn phòng của trường theo số điện thoại 03 9365 8000. 

 

 

2. Truy cập Bài tập Kiểm tra 

a. Nhấn chuột vào biểu tượng cây bút.  b. Chọn Learning Tasks  

 

3. Xem nội dung các Bài tập Kiểm tra  

 

 

 

Nhấn chuột vào Tiêu đề để xem nội dung của từng Bài tập Kiểm tra  

 

https://kdc-vic.compass.education/

