
GIBBON
TRAINING FOR PARENTS



What is Gibbon?
- Gibbon is our Student Information System
- It’s used by teachers, support staff and parents

What can you use Gibbon for?
- View your child’s timetable
- View your child’s attendance
- View your child’s grades
- Sign up for ECA’s
- Update your personal info 
- Upload your family member photos



How to sign in?

- Or open Google and type gibbon.cisp.edu.kh in the address bar

- Go to CISP page www.cisp.edu.kh then click GIBBON (Parent Portal) 
under Quick Navigation section



Signing in to Gibbon

For teachers and students only

                           For parents



Signing in to Gibbon

1. Click the Forgot 
Password

2. Enter the email 
address that is on file 
with the school.

Note: If you are unsure 
what email address this 
is, please write to 
info@cisp.edu.kh to 
check.

3. Click Submit



Parent Dashboard

Your child’s name



Timetable (Class schedule)
Timetable - this is where 
you can view your child’s 
class schedule.

Parents can view their 
child’s class schedule for 
the present week and 
next week or even last 
week’s schedule.

Parents can also view 
class schedule for a 
specific / specified day



Activities

This is where you 
can view the list of 
ECA activities that 
your child is 
currently enrolled in



How to register for ECA Activities 

1 Go View Available Activity to see the list of activities 
available. Each student can register for 5 ECA activities.

2 Click this icon 
to register



Another way to register to ECA activities

1 Go to Learn and 
choose Activities

2 If you have more than 1 child 
at CIS, choose the name of the 
child that you want to register for 
an ECA and click 'GO'. It will then 
show you the list of activities 
available to that child.

3 Click this icon to register



Backup Choice for ECA 

After clicking register, you will be directed to this 
page. In case the selected activity is full you can 
choose for Backup Choice. Then click Register.



Parent Information

This section consists of 
shortcut links for parents 
to other CIS sites such as 
CISPO and CIS official 
Facebook page.



View Attendance

Go to People and click Attendance



View Attendance

Place your cursor over a specific day to see details 
for all classes



Viewing of grades

STEP 1: Go to ASSESS then 
click REPORTS



Viewing of grades

STEP 2: Click the (+) icon to
view 

Student’s name



Viewing of grades

STEP 4: Click the (+) icon to
view the report card or the DOWN 
arrow icon to download a copy

Student’s photo

Student’s name



ID Cards
Go to Other then choose ID Cards to 
update photos

Choose File and upload 
the desire photo



ID Cards

Add Person - additional person
That you want to include in the 
ID card 

Tick Request ID Cards should 
you need new ID cards printed.

Then click Submit



Messenger

Messenger is where you can view the messages 
that was sent to you (if there’s any)



For any Gibbon related queries, feel free to email us 
at cisgibbon.support@cisp.edu.kh



GIBBON
វគ្គបណ្ដុះបណា្តែលសមែែប់អាណាពែយាបាលសិសែស



តើ Gibbon ជាអ្វី?
- Gibbon គឺជាបែព័ន្ធគែប់គែងទិន្នន័យសិសែសានុសិសែសរបស់សាលា។
- វាតែូវបានបែើបែែស់ដោយ លោកគែូ ឬ អ្នកគែូ អាណាពែយាបាល និង សិសែស។

តើអ្នកអាចបែើ Gibbon សមែែប់អ្វីខ្លះ?
- ពិនិតែយមើលកាលវិភគសិកែសារបស់កូនអ្នក
- ពិនិតែយមើលវត្ដមានរបស់កូនអ្នក
- ពិនិតែយមើលកមែិតសិកែសារបស់កូនអ្នក
- ចុះឈ្មែះកម្មវិធីសិកែសាកែែម៉ែង
- ធ្វើកំណែបច្ចុបែបន្នភពលើព័ត៌មានផ្ទែល់ខ្លួនរបស់អ្នក 
- ធ្វើកំណែបច្ចុបែបន្នភពលើរូបថតសមាជិកគែួសារ



តើចុះឈ្មែះដោយរបៀបណា?

- ឬ  បើគែហទំព័រ  Google រួចវាយ  gibbon.cisp.edu.kh 
នៅក្នុងរបាគែហទំព័រ

- សូមចូលទៅកាន់គែហទំព័រ របស់ CISPO គឺ 
https://www.cisp.edu.kh/parents/ បនា្ទែប់មកសូមចុច GIBBON នៅ Quicklinks 



ចូលទៅកាន់   Gibbon

សមែែប់លោក/អ្នកគែូ  និង សិសែស

            សមែែប់អាណាពែយាបាល



ចូលទៅកាន់   Gibbon

1. ចុចយក Forgot 
Password

2. 
វាយបញ្ចូលអាស័យដា្ឋែន 
អ៊ីម៊ែលរបស់អ្នកដែលមាន
ជាមួយសាលា។

សមា្គែល:់ 
បើអ្នកមិនចែបាស់់ថអ៊ីម៊ែល
របស់អ្នក 
សូមសរសែរសារ
ផ្ញើរទៅកាន ់
info@cisp.edu.kh 
ដើមែបីពិនិតែយមើល។3. ចុច Submit



ផ្ទែំងព័ត៌មានសមែែប់អាណាពែយាបាល
ឈ្មែះកូនរបស់អ្នក



តារាងពែលវែលា (កាលវិភគថ្នែក់)
Timetable - 
ជាក
ន្លែងដែលអ្នកអាចមើលឃើញកាលវិភគសិកែសារបស់កូនអ្នក។

អាណាពែយាបាលអាចមើល
ឃើញកាលវិភគសិកែសារបស់
កូនៗស
មែែប់សបា្ដែហ៍បច្ចុបែបន្ន នឹង 
សបា្ដែហ៍បនា្ទែប ់  ឬ 
សបា្ដែហ៍មុន។

អាណាពែយាបាលក៏អាចមើលឃើ
ញកាលវិភគសិកែសានៅក្នង
ថ្ងែជាក់លាក់មួយក៏បាន។



សកម្មភព

ទីនែះជាក
ន្លែងដែលអ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឈ្មែះសកម្មភពផែសែងរបស់ថ្នែក់ ECA 
ដែលកូនរបស់អ្នកបានចុះ
ឈ្មែះចូលរៀន។



របៀបក្នុងការចុះឈ្មែះ ECA 

1 ចូលទៅ  View Available Activity ដើមែបីមើលមុខវិជា្ជែដែលមាន. 
សិសែសមា្នែក់ៗអាចចុះឈ្មែះបាន ៥ មុខែវិជា្ជែ។ 

2 
ចុចលើរូបតំណាងដើម្
បីចុះឈ្មែះ



វិធីផែសែងទៀតដែលអាចចុះឈ្មែះ ECA

1 ចូលទៅកាន ់Learn រួចជែើសរើសយក Activities

2 
បើអ្នកមានកូនលើសពីមួយនាក់សូម
ជ្រើសរើសឈ្មែះកូនដែលអ្នកចង់អោយចុះឈ្មែះ ECA រួចចុច 'GO'. 
វានិងប
ង្ហាញបញ្ជីឈ្មែះមុខវិជា្ជែដែលមានសមែែប់កូនរបស់អ្នក។

3 
ចុចលើរូបតំណាងដើមែបីចុះឈ្មែះ។



ជមែើសទំនុកបមែុងសមែែប់ ECA 

បនា្ទែប់ពីបានចុចចុះឈ្មែះហើយ 
អ្នកនឹងតែូវបាននាំមកគែហទំព័រមួយនែះ។ 
ក្នុងករណីដែលមុខវិជា្ជែដែលអ្នកបានជែើសរើសរួច 
តែូវបានកំណត់ថពែញហើយ អ្នកអាចជែើសរើស Backup 
Choice. បនា្ទែប់មកចុច  Register  ដើមែបីចុះឈ្មែះ។



ព័ត៌មានរបស់អាណាពែយាបាល

ផ្នែកនែះមានបណា្តែញភ្ជែប់ផ្លូវកាត់សមែែប់ឪពុកមា្តែយទៅគែហទំព័រ CIS ដូចជា CISPO នឹង 
គែហទំព័រ Facebook 
ផ្លូវការរបស់ CIS។



ពិនិតែយមើលវត្ដមាន

ចូលទៅកាន ់People រួចចុច Attendance



ពិនិតែយមើលវត្ដមាន

ដាក់ទសែសន៍ទែនិចរបស់អ្នកនៅលើ
ថ្ងៃជាក់លាក់មួយដើមែបីមើលព័ត៌មានលម្អិតសមែែប់ថ្នែក់ទាំងអស់។



ពិនិតែយមើលថ្នែក់
ជំហ៊ែនទី ១: ចូលទៅកាន់ 
ASSESS រួចចុច REPORTS



ពិនិតែយមើលថ្នែក់
ជំហ៊ែនទី  ២: ចុច រូបតំណាង (+) 
ដើមែបីមើល។

ឈ្មែះរបស់សិសែស



ពិនិតែយមើលថ្នែក់
ជំហ៊ែនទី  ៤: ចុចរូបតំណាង (+) មើល 
បែតិបត្តិពិន្ទុ ឬ រូបសញ្ញែពែួញ DOWN 
ដើមែបីទាញយកចែបាប់ថតចម្លង។

រូបរបស់សិសែស

ឈ្មែរបស់សិសែស



ប័ណ្ណសមា្គែល់ខ្លួន
ចូលទៅកាន ់Other រួចរើសយក ID Cards 
ដើមែបីបញ្ចូលរូបថត។

រើសយក File 
និងប
ញ្ចូលរូបថតដែលអ្នកពែញចិត្ត។



ប័ណ្ណសមា្គែល់ខ្លួន

Add Person - 
ស
ម្រាប់ដាក់បន្ថែមនរណាមា្នែក់ដែលអ្នកចង់បញ្ជូលក្នុងប័ណ្ណសមា្គែល់ខ្លួន។

ចុចគែីស ដើមែបីស្នើសុ ំID Cards 
ពែលអ្នកចង់បោះពុម្ពប័ណ្ណសមា្គែល់ខ្លួន។

រួចចុច Submit



អ្នកនាំសារ 

Messenger 
ជាក
ន្លែងសមែែប់អោយអ្នកពិនិតែយមើលសារដែលបានផ្ញើមកអ្នក (បើមាន)។


