Family Access là gì?
Family Access là một trang web dễ sử dụng cho phép phụ huynh và người giám hộ truy cập thông tin về học sinh của họ
từ bất kỳ thiết bị nào có truy cập Internet. Family Access cho phép phụ huynh tham gia nhiều hơn vào việc giáo dục của
học sinh và cải thiện việc giao tiếp với nhà trường.
Trang đăng nhập Family Access:
https://www2.edmonds.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wedmonds71/seplog01.w
Tên đăng nhập và mật khẩu của phụ huynh có thể lấy được ở trường của học sinh.
Các tính năng của Family Access:
Đăng nhập đơn cho phép phụ huynh xem thông tin của tất cả các học sinh trong một gia đình.
Có khả năng đăng ký thông báo email về việc đến lớp và điểm số của học sinh (học sinh cấp 2).
Cập nhật số điện thoại và email cho học sinh và/hoặc gia đình.
Phụ huynh của các học sinh tiểu học có thể xem:










Việc đến lớp của học sinh
Thông tin về các tiền phí/tiền phạt
Tiền phải trả cho dịch vụ ăn uống
Phiếu điểm
Thời khóa biểu
Thông tin học sinh
Hồ sơ chủng ngừa
Điểm kiểm tra
Tin nhắn từ trường và giáo viên

Phụ huynh của các học sinh cấp 2 có thể xem:







Tất cả các cái trên cộng với –
Học bạ và điểm số từ các năm trước
Các hoạt động
Sự kiện quan trọng của giáo dục
Bảng điểm - điểm số và bài tập hiện tại
Các điều kiện để tốt nghiệp

Để thay đổi mật khẩu hoặc địa chỉ email
Sử dụng nút My Account ở góc trên bên phải để thay đổi mật khẩu hoặc email của bạn.
Sử dụng Change Password để thay đổi mật khẩu của bạn.
Để nhập hoặc thay đổi địa chỉ email của bạn, nhập giá trị mới dưới Account Settings và chọn Save.

Quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn?
Nếu địa chỉ email của bạn đã được nhập vào, bạn có thể sử dụng đường liên kết trên màn hình đăng nhập để gửi tên đăng
nhập và mật khẩu của bạn đến địa chỉ email đó.

Đăng kí thông báo bằng email
Màn hình My Account cũng bao gồm phần thiết lập thông báo bằng email về việc đến lớp của học sinh, tiền phải trả cho
dịch vụ ăn uống, hoặc điểm số và phiếu báo cáo sự tiến bộ (chỉ dành cho học sinh cấp 2).

Email cho giáo viên của học sinh
Để biết địa chỉ email giáo viên của học sinh, nhấn vào tên trong màn hình Schedule hoặc Gradebook.
Kiểm tra số tiền ăn uống, tìm số phím bấm của học sinh, hoặc đăng kí các bữa ăn miễn phí/giảm giá hoặc thanh
toán tiền
Nhấn vào thanh Food Service – những dòng chữ màu xanh dương sẽ cho phép bạn xem thêm thông tin.

Kiểm tra điểm số hiện tại (chỉ dành cho học sinh cấp 2)
Nhấn vào thanh Gradebook để xem điểm số hiện tại của học sinh. Sử dụng Display Options để tùy chỉnh bao nhiêu thông
tin hiển thị trên màn hình.

