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 KÍNH THƯA CÁC BẬC PHỤ HUYNH 

Chúng tôi rất vui mừng rằng trường mẫu giáo của bạn đã quyết định sử dụng ứng 

dụng TMG CỦA CHÚNG TÔI - TRƯỜNG HỌC GẦN GŨI PHỤ HUYNH và 

bây giờ chúng tôi có thể giới thiệu ứng dụng 

này với bạn. 

Mục tiêu của TMG CỦA CHÚNG TÔI là làm cho tất cả các 

hoạt động trong trường mẫu giáo trở nên rõ ràng hơn đối với 

quý vị, đối với phụ huynh và để tạo điều kiện giao tiếp giữa 

quý vị và chính trường mẫu giáo. Đó là lý do tại sao chúng 

tôi đã tạo ra ứng dụng này (trên web và tất nhiên cả trong 

thiết bị di động), nhờ đó bạn sẽ luôn có thông tin cập nhật 

trong tầm 

tay. 

Tính năng chính của ứng dụng là chức năng xin nghỉ học cho trẻ em mà nhờ TMG CỦA CHÚNG TÔI 

quý vị có thể thực hiện trong vài giây và tin chắc rằng phiếu xin nghỉ đã chuyển đến trường mẫu giáo. 



Ứng dụng này cũng bao gồm các chức năng thiết thực khác như đăng ký cho trẻ tham gia các hoạt 

động ngoại khoá đã lựa chọn, tổng quan về các sự kiện và các chuyến đi dã ngoại đã lên kế hoạch với 

khả năng cho biết ý kiến liệu con quý vị có tham dự sự kiện cụ thể hay không, thực đơn rõ ràng cho 

mỗi ngày có ghi các chất gây dị ứng, thư viện ảnh và hơn nữa. Nó chỉ tùy thuộc vào trường mẫu giáo 

quyết định kích hoạt chức năng nào trong ứng dụng để quý vị có thể truy cập chúng. 

Trường mẫu giáo tạo một tài khoản phụ huynh trong ứng dụng và cung cấp cho quý vị tên đăng 

nhập, tốt nhất là ở dạng giấy. Quý vị sẽ nhận được mật khẩu trên điện thoại di động của mình qua 

tin nhắn. 

Con quý vị hoặc các con của quý vị đã được ghép nối tự động trên tài khoản của quý vị, vì vậy việc 

duy nhất cần làm là đăng nhập lần đầu tiên và bắt đầu sử dụng TMG CỦA CHÚNG TÔI. 

 

Tất nhiên, chúng tôi biết rằng khi nói đến một ứng dụng hoạt động trong môi trường Internet, điều 
hết sức quan trọng là chú trọng đến tính bảo mật. Và vì thế cả trong trường hợp của ứng dụng này 
cũng vậy. 

Tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong chương trình dưới dạng mã hóa và giao tiếp được mã hóa 
bằng giao thức HTTPS. Dữ liệu trong chương trình là tài sản của trường mẫu giáo và được lưu trữ 
trực tiếp trên tài khoản của trường. 



 trường mẫu giáo cung cấp cho quý vị tên đăng nhập và quý vị sẽ nhận được mật khẩu cho tài 

khoản của mình qua tin nhắn  

 quý vị truy cập trang web www.nasems.cz hoặc tải ứng dụng về điện thoại di động của quý vị 

(App Store, Google Play) 

 quý vị nhập thông tin đăng nhập 

 Ngay sau lần đăng nhập đầu tiên, quý vị có thể bắt đầu sử dụng tất cả các chức năng đang hoạt 

động trong ứng dụng. 

 

chúng tôi tin chắc rằng TMG CỦA CHÚNG 

TÔI sẽ chở thành ứng dụng hữu ích cho 

quý vị. 
 


