
 

 

THÔNG BÁO 

V/v Nâng cấp khối lớp và cung cấp tài khoản cho học sinh mới  

trên Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến iSMART Tutoring Online (iTO) 

 

Kính gửi Quý nhà trường và Quý thầy cô, 

Lời đầu tiên, iSMART Education trân trọng cảm ơn Quý trường và Quý thầy cô đã đồng 

hành và hỗ trợ iSMART Education trong suốt thời gian vừa qua, góp phần đem lại một 

năm học 2019 – 2020 thành công rực rỡ. 

Năm học vừa qua cũng là năm học đầu tiên hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến iTO được 

triển khai rộng rãi đến toàn bộ các em học sinh iSMART. Đây là một trong những quyền 

lợi đặc biệt dành cho học sinh iSMART với mong muốn hỗ trợ các em tự ôn tập tại nhà, 

cũng như tạo nên cầu nối giữa iSMART và phụ huynh, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. 

Trong năm học mới 2020 – 2021, hệ thống iTO vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, 

để ngày càng làm tốt vai trò của mình. Theo đó: 

Đối với học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 – đã theo học chương trình iSMART từ trước. 

- iSMART đã và đang tiến hành cập nhật khối lớp theo khối lớp hiện tại các em đang 

theo học, đồng thời mở ra các chức năng, bài học tương ứng. Ví dụ: Khối 2 lên khối 

3, khối 3 lên khối 4. 

- iSMART sẽ triển khai phương án in nhãn dán tem iTO lên hai quyển sách Toán và 

Khoa học của học sinh. Nhãn dán tem iTO gồm thông tin về các bước đăng nhập, 

đường link truy cập (Mã QR) và thông tin liên hệ để hỗ trợ PHHS. Học sinh sẽ mang 

2 quyển sách về nhà, Quý phụ huynh vui lòng hỗ trợ học sinh đăng nhập tài khoản 

ôn tập kiến thức. 

 

Đối với học sinh mới lớp 1 – học sinh mới, vừa theo học chương trình iSMART năm nay 

- iSMART sẽ tổng hợp SĐT liên hệ của PHHS. Thông tin về tài khoản cũng như mật 

khẩu sẽ được gửi trực tiếp đến Quý phụ huynh qua hệ thống tin nhắn điện thoại 

(SMS). Quý phụ huynh vui lòng kiểm tra tin nhắn để ghi nhận tài khoản. 



 

 

 

Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến (iTO) là quyền lợi đặc biệt dành cho học sinh và 

phụ huynh trong Chương trình iSMART, lấy lợi ích của học sinh làm động lực phát triển.  

1. Các chức năng tiêu biểu của Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến iTO 

● Học sinh thực hành Bài kiểm tra học kỳ trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam. 

● Học sinh được ôn tập kiến thức qua video bài giảng, kho từ vừng và rèn 

luyện kỹ năng qua các trò chơi trí tuệ bằng tiếng Anh.  

● Phụ huynh theo dõi Báo cáo học tập định kỳ trên iTO. 

 

2. Các bước sử dụng iTO: 

● Bước 1: Truy cập website online.ismart.edu.vn 

● Bước 2: Đăng nhập mã ID và Password (thẻ ID đăng nhập được đính kèm 

theo phiếu thông báo này). 

● Bước 3: Trải nghiệm ngay những tính năng hữu ích. 

 

3. Liên hệ hỗ trợ: 

● Website: online.ismart.edu.vn 

● Hotline: 0987 680 402 

● Email: online@ismart.edu.vn 

 

iSMART Education hy vọng Quý phụ huynh và các em học sinh sẽ có những trải nghiệm 

hữu ích từ hệ thống iTO. 

 

Trân trọng! 

https://online.ismart.edu.vn/

