
BUỔI HỌP PHỤ HUYNH/GIÁO VIÊN TRUNG HỌC BRITANNIA  
Thứ Năm 12  tháng 5,2022 từ 4:30pm đến 7:30pm online(TEAMS) 
Học sinh sẽ tan học lúc 2:06 giờ chiều 
Hướng Dẫn Cách Làm Hẹn Trên Mạng Cho Phụ Huynh 
 
1. Bắt đầu ngày thứ Sáu 6 tháng 5,2022 lúc 3:00 giờ chiều đến 10 giờ 

sáng ngày thứ Tư 11 tháng 5 năm2022 ,quý vị có thể lên địa chỉ mạng: 

https://britanniasecondary.schoolappointments.com/ hay qua đường 

liên kết mạng trường: http://britannia.vsb.bc.ca  

2. Ghi danh tên tài khoản bằng cách bấm vào nút chữ “REGISTER” và 
điền vào mẫu trên mạng(on-line).Tự chọn một tên(ID) và mật 
mã(password) cho quý vị rồi bấm vào  nút chữ “Register Now”. 
 
3.  Thêm tên con em quý vị vào hệ thống bằng cách bấm vào nút chữ 

“Add a Student”.Bấm nút chữ “Insert New” để thêm tên con em khác . 

4. Bấm vào hình tượng(Icon) chữ “date”bên cạnh tên con em để làm 

hẹn.Chọn tên giáo viên để gặp với nút chữ “View Calendars”.Dùng nút 

“Ctrl”hay “Command” để chọn tên những giáo viên khác để có thể nhìn 

cùng một lúc. 

Ghi Chú: Quý vị cần biết tên của giáo viên mới có thể làm hẹn 

được.Danh sách tên các giáo viên có trong Học Bạ học kỳ 2,có thể truy 

cập trên mạng: MyEducationBCFamily Portal   vào ngày thứ Sáu 29 

tháng 4,2022 lúc 3:00pm 

5. Bấm vào những khoãn thời gian trống của giáo viên để hẹn và bấm 

vào nút chữ “Book Appointments” để giữ và hoàn tất cuộc hẹn. 

6. Sẽ có thông dịch viên giúp đỡ quý vị,nếu cần.Xin quý vị vui lòng bấm 

chọn thêm  Nhân Viên Đa Văn Hóa Trường: Toàn Lai. 

7. Nếu quý vị cần hướng dẫn /giúp đở để làm hẹn,xin liên lạc với văn 

phòng Trường Trung Học Britannia qua số : 604 713 8266. 

https://britanniasecondary.schoolappointments.com/
http://britannia.vsb.bc.ca/

