
Hệ thống Chấm Công Điện Tử
Thông Tin Phụ Huynh 
Bạn có biết?
Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ của quý vị hiện 
có thể gửi tin nhắn cho quý vị qua hệ thống. 

Khi quý vị đăng nhập bằng máy tính bảng 
hoặc điện thoại thông minh, dưới đây là 
các tùy chọn trên màn hình: 

• Chấm Công: Cho phép quý vị kiểm tra 
xem con của quý vị có mặt hay vắng mặt. 

• Tin Nhắn: Cho phép quý vị đọc tin 
nhắn từ nhà cung cấp, nếu có. 

• Thông Tin Hồ Sơ: Hiển thị thông tin cơ 
bản về tài khoản của quý vị. 

• Giao Dịch: Hiển thị hoạt động có mặt và 
vắng mặt gần đây. 

Quý vị có sử dụng máy tính bảng của nhà 
cung cấp để điểm danh và ra về không? 

Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ của quý vị sử 
dụng máy tính bảng có ứng dụng KinderSign để điểm 
danh và ra về khi chấm công, quý vị sẽ nhận thấy các 
tùy chọn được liệt kê sau khi đăng nhập. Chọn “Chấm 
Công” để trẻ điểm danh và ra về.

Quý vị có sử dụng điện thoại thông 
minh để điểm danh và ra về 
không?  

Nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ cho phép quý vị sử 
dụng điện thoại thông minh của mình để điểm danh và ra 
về, quý vị sẽ cần phải: 

• Tải ứng dụng “KinderSmart Washington” từ cửa 
hàng ứng dụng; và 

• Làm việc với nhà cung cấp của quý vị để hoàn thành 
quy trình Đăng Ký trên Điện Thoại Di Động.Quý vị có thắc mắc? 

Hỏi nhà cung cấp của quý vị hoặc truy cập:  
www.dcyf.wa.gov/services/early-learning-
providers/electronic-attendance-system/updates 

Nếu bạn muốn các bản sao của tài liệu này ở định dạng hoặc ngôn 
ngữ thay thế, vui lòng liên hệ với ban DCYF Constituent Relations 
(Quan Hệ Ủy Thác của DCYF)  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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