
 
Bethal Primary School is now using Compass as our Parent Portal 

 
  

 
Using our Parent Portal, you will be able to: 

 
● Access your child's Student Progress and Semester Reports 
● Book your Parent/Student/Teacher conferences 
● View up-to-date class and school attendance information 
● Approve or enter upcoming or past absences for your son/daughter 
● Update your registered email and mobile number (used for SMS alerts) details 
● Access information regarding upcoming events and news 
  
Accessing Compass 
Compass is a web-based system that is accessible on any modern web browser 
for computer or mobile phone by using the 'Compass School Manager' app 
available for iOS or Android. 
  
To access our Parent Portal, go to the following link through your web browser: 
https://bethalps-vic.compass.education 
  
Or 
  
Download the app by searching for 'Compass School Manager' on your 
phone App store. 
Please find your access details in an email or contact the school office for a 
paper copy.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



. يتضمن العديد من الميزات المختلفة  كبوابة الوالدين هاليلألموقع ل االبتدائية اآلن اثتستخدم مدرسة ب  

: منذا الموقع  ه  باستخدام  سيتمكن األهالي  

 

 ●  .  وتقدم الطالب الوصول إلى تقاريرالطالب   

.   حجز اجتماعات الوالدين / الطالب / المعلمين     ● 

.المدرسة  إلى  الحضورعن الفصل ومعلومات  محدثة عنعلومات عرض م    ● 

.الموافقة على أو إدخال فترات الغياب القادمة أو السابقة البنك / ابنتك    ● 

.الرسائل القصيرة)عبرتحديث تفاصيل بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك المحمول (المستخدم لتنبيهات     ● 

  ● .واألخبار القادمةالوصول إلى المعلومات المتعلقة باألحداث    

 

: موقع األهاليالوصول إلى    

تف.كمبيوتر أو الها هو نظام قائم على الويب يمكن الوصول إليه من أي    

. الخاص بك الكمبيوتر انتقل إلى الرابط التالي من خالل  البرنامج للوصول إلى   

https://bethalps-vic.compass.education 

 أو

 APP Store or Play Store هاتفكمن خالل تطبيقات الفي متجر 

   Compass School Manager قم بتنزيل التطبيق بالبحث عن

بك في ادناه الرسالة. يرجى العثور على تفاصيل الوصول الخاصة   

العنوان ورقم  و بريدك اإللكترونيعلى عند تسجيل الدخول ألول مرة سيُطلب منك تغيير كلمة المرور المؤقتة وتأكيد 
 الهاتف المحمول.

. مساعدة إضافيةمن فضلك ال تتردد في االتصال بمكتب المدرسة إذا كنت بحاجة إلى أي   

 

 


