Thiết Lập và Làm Việc với Các Tài Khoản Kết Nối Phụ Huynh
Có 2 bước khác nhau để có thể xem điểm, các ngày hiện diện, và các
chương trình kỹ luật.

BƯỚC 1:

Thiết lập tài khoản của quý vị

Vào trình duyệt Web của quý vị (ví dụ, Internet Explorer) và gõ vào địa chỉ URL sau đây
trong thanh address bar: http://parentaccess.pasadenaisd.org.

Vui lòng chọn vào

.

Để bắt đầu thiết lập tài khoản phụ huynh, Vui lòng chọn vào “Click here to sign up”.

Bấm vào đây để
tạo tài khoản

GHI CHÚ:
1. Nếu quý vị gặp trở ngại bỏ thêm tên con của quý vị vào khung quan sát,
vui lòng liên lạc với trường học để bảo đảm rằng quý vị có thông tin chính
xác như đã có trong hệ thống thông tin học sinh của chúng tôi.

Khi nhập vào kết nối Sign Up, quý vị sẽ được dẫn đến trang Ghi Danh Phụ Huynh Parent Registration Page như sau:

Bấm vào đây để
nhập địa chỉ email
của quý vị (yêu cầu)

Nhập tên người dùng (username) mà quý vị muốn thiết lập; sau đó điền vào hết toàn bộ
các thông tin còn lại. Tất cả những ô có hoa thị màu đỏ là cần phải điền vào. Điều quan
trọng là tất cả cái thông tin trong trang này đều cần được điền ĐẦY ĐỦ và
CHÍNH XÁC ! Tài khoản được chấp thuận dựa trên thông tin chính xác đã nhập trong
trang đăng nhập Parent Connection.
GHI CHÚ*** Cần phải chắc rằng địa chỉ email của quý vị là đúng; đây là kết nối mà tài
khoản của quý vị sẽ liên lạc với quý vị. Thông tin không chính xác trong phần này sẽ làm
cho tài khoản của quý vị bị từ chối đăng nhập.
để thêm vào địa chỉ email, quý vị sẽ được
Khi quý vị bấm vào nút biểu tượng
yêu cầu ghi địa chỉ email 2 lần. Xem cửa sổ ví dụ bên dưới:

Ghi địa chỉ email
của quý vị 2 lần ở
đầy và bấm OK.

Sau khi hoàn tất mẫu này và bấm chọn vào ô “Agree” đồng ý với các điều khoản, bấm vào nút Sign
up ở phía dưới bên tay trái của màn hình.

Bấm vào đây để
đồng ý các điều
khoản sử dụng

Bấm vào đây để
lưu lại thông tin
và đăng nhập

Nếu tất cả thông tin đã nhập vào trang thiết lập tài khoản là đúng, quý vị sẽ thấy cửa sổ
ParentConnection Email Verification.
Quý vị sẽ nhận được một email gửi đến địa chỉ email quý vị đã cung cấp trong phần thiết
lập tài khoản. Nếu không nhận được, vui lòng kiểm tra và xác nhận lại xem địa chỉ email
quý vị đã nhập có đúng không.
Mở phần email đó và điền chính xác phần mã code đã nhận được vào trong ô Email
Verfication của quý vị. Bấm Continue để tiếp tục.

Mã Code ví dụ thôi. Vui
lòng điền mã đã nhận
được trong email thông
báo của quý vị.

Email ví dụ, quý vị sẽ nhận được:

Dùng mã code này. Điền chữ hoa và
chữ thường y như đã hiển thị.

Giờ quý vị đã có tài khoản, nhưng chưa có học sinh nào liên kết với tài khoản này.

Bước 2: Thêm các học sinh vào tài khoản:
Sau khi quý vị đã thiết lập tài khoản, quý vị sẽ phải thấy trang Welcome đến với
ParentConnection:

Bấm vào đây để thêm
học sinh đầu tiên

Chọn liên kết “Add a student to my account” để thêm con em quý vị vào tài khoản cá
nhân của quý vị. Các học sinh khác có thể thêm vào sau.
Các trang màn hình sau đây sẽ hiện:

Bấm vào đây để lưu
và đồng ý.

Quan trọng là cần ghi thông tin cá nhân của con em quý vị giống với thông tin đã nhập
vào hệ thống máy vi tính của trường. Quý vị sẽ phải nhập thông tin trên chính xác nếu
không muốn đơn xin đăng nhập của quý vị bị từ chối và quý vị phải bắt đầu lại từ đầu.

Nếu quý vị gặp các trở ngại với định dạng thông tin cá nhân của con em như đã nhập
trong hệ thống máy vi tính, quý vị cần phải liên lạc với trường học của con em quý vị.
Sau khi hoàn tất tất cả các ô trong phần này, bấm vào Submit để thêm học sinh.

Bấm vào đây để trở
về trang chính.

Nếu tất cả các thông tin đã nhập vào là đúng, đơn nhập của quý vị sẽ được
chấp thuận. Chọn “OK” để trở về màn hình các học sinh hiện tại.
Nếu hệ thống tìm thấy các thông tin không hợp lý, quý vị sẽ nhận được
thông báo sai, ghi rõ thông tin sai, và đơn nhập của quý vị sẽ bị từ chối.
Bấm “ok” để trở về trang chính.

Xóa đơn nhập học sinh đã bị từ chối bằng cách chọn “Remove” và thử đăng
nhập thêm học sinh lại bằng cách chọn “Add Students”.

2. Chọn nút
này để thêm
học sinh.

1. Chọn vào để xóa
đơn nhập đã bị từ
chối.

Sau khi đã thành công thêm học sinh vào tài khoản của quý vị, màn hình
Current Students sẽ liệt kê các học sinh đã có và học sinh đang được chọn.

Bấm vào đây để thêm
học sinh khác.
Biểu thị học sinh
quý vị đang chọn
xem.

Để thêm học sinh khác, chọn “Add Students”.

Các công cụ cho Phụ Huynh
Một khi tài khoản của quý vị đã thiết lập, màn hình sau đây sẽ hiển thị mỗi lần quý vị đăng nhập:

Để liên kết các học sinh vào tài khoản của quý vị, bấm vào Add a student to my account. Để có giải thích tường tận
của cách thức thêm một học sinh, bấm vào đây.
Nếu quý vị đã có thể đăng nhập vào phần các học sinh,chọn một học sinh từ thực đơn kéo xuống phần Current
Student.
Qúy vị có thể vào các mục sau đâu trong phần tài khoản của quý vị bằng cách bầm vào các liên kết. Vui lòng ghi chú
rằng một số tùy chọn có lẽ sẽ không có sẳn sàng cho trường học của học sinh.

Grades:
Attendance:

Bấm vào để xem thông tin điểm của học sinh hiện tại.
Bấm vào để xem thông tin hiện diện của học sinh hiện
tại.
Bấm vào để xem các bản bảo cáo của học sinh
Report Cards:
Bấm vào kích hoạt thông báo điểm và hiện diện.
Triggers:
Manage Students: bấm vào để quản lý các học sinh liên quan và thêm các
học sinh mới.
Bấm vào để thêm bớt thông tin tài khoản phụ huynh
My Settings:
(tên, địa chỉ, email, mật mã, v.v…)

Xem thông tin Điểm số của học sinh
Để xem điểm của các học sinh, chọn học sinh muốn xem từ danh sách kéo xuống với nhãn Current Student.

Chọn Grades. Màn hình sau đây sẽ xuất hiện:

Phần này hiển thị các môn học của học sinh, tên của các giáo viên, tiết học của mỗi môn, và điểm trung bình của học
sinh trong mỗi chu kì của mỗi môn học. Để xem chi tiết về điểm trung bình, chọn điểm đó, được trình bày dưới dang
màu xanh dương sáng. Thông tin thêm sau đây sẽ hiển thị bên dưới các điểm trung bình:

Phần xem mở rộng cũng hiển thị các bài tập mà học sinh đã nhận, điểm cùa các bài tập đó, các kì thi, và các bài kiểm
tra, điểm trung bình 6 tuần, và các ngày tương thích. Các giáo viên cũng có thể ghi các ghi chú cho phụ huynh đọc.
Nếu địa chỉ email của giáo viên đã được nhập vào phần sơ lược giáo viên, các phụ huynh có thể bấm vào tên giáo viên
để gửi email cho giáo viên. Quý vị có thể biết là giáo viên nào có địa chỉ email, vì tên của giáo viên đó sẽ được tô màu
nổi bật lên.

Xem thông tin hiện diện của học sinh
Để xem các dữ liệu về các hiện diện của một trong các học sinh, đầu tiên chọn học sinh muốn xem từ danh sách kéo
xuống với nhãn Current Student.

Chọn Attendance. Màn hình sau đây sẽ xuất hiện:

GHI CHÚ: Nếu học sinh không có nghỉ, hoặc ghi đi trễ, thì không có
ngày nào sẽ hiển thị. (ví dụ màn hình sẽ hiện trắng)

Các màn hình này sẽ hiển thị các ngày và các thời kỳ mà mã hiện diện không phải là “Có mặt”.

Report Cards
ParentConnection cho phép quý vị tải xuống vào xem bản báo cáo của học sinh trực
tuyến.

Để xem bản báo cáo, bấm vào phần chữ liên kết bên dưới hàng Format. Bản báo cáo sẽ
mở ra trong Microsoft Word (Microsoft Works và Google Writely đều có thể xem tập tin
dạng DOC nếu Word không có cài đặt trong máy của quý vị) hoặc Adobe Acrobat
Reader. Đinh dạng được chọn bởi nhà trường.

Triggers
Công cụ Triggers cho phép quý vị nhận thông báo nếu điểm của học sinh dưới một mức nào đó đã quy
định, hoặc nếu học sinh bị ghi vắng mặt hoặc đi trễ.

Đầu tiên, chọn một học sinh từ danh sách kéo xuống. Nếu quý vị chỉ có một học sinh liên kết với tài khoản
của quý vị, nó đã chọn sẵn sàng.

Các tùy chọn Trigger

Để mở công năng này, đánh dấu chọn ô có chữ Enabled.
Để thiết lập hệ thống quan sát điểm số học sinh, đánh dấu chọn ô có chữ Watch Grades.
Dùng các nút để biểu thị quý vị muốn được thông báo khi điểm cao (nếu điểm học sinh tăng trên 95) hoặc
điểm thấp (nếu điểm học sinh giảm xuống dưới 70)
Kế tiếp, chọn khung điểm để phần biết để thông báo quý vị.
Quý vị cũng có thể đánh dấu chọn ô có chữ Watch Attendance để nhận thông báo khi học sinh của quý
vị bị ghi vắng mặt hoặc đi trễ.

Notifications – Các thông báo

Quý vị có thể chọn hoặc nhận email hoặc nhận điện thoại khi phần trigger của quý vị bị “hụt”.
Để nhận email khi phần trigger của quý vị bị “hụt,” đánh dấu ô có chữ Send E-mail.
Một khi trigger của quý vị đã được thiết lập như ý muốn, bấm Update.

Manage Students
Sau khi thiết lập các tài khoản, phụ huynh có thể thêm học sinh liên kết đến tài khoản của họ hoặc quản lý các liên
kết học sinh đã hiện có. Để làm như vậy, phụ huynh phải nên chọn Manage Students từ thực đơn bên phía trái. Màn
hình sau đây sẽ xuất hiện:

Yêu cầu thêm học sinh
Để thêm một học sinh vào tài khoản, bấm vào Add Students để vào mẫu đơn. Các phụ huynh cũng có thể vào đơn
này bằng cách chọn "Add a student to my account" từ màn hình chào đón chính.

Như đã biểu thị trong màn hình, thông tin phải được điền vào các ô. Chú ý các dữ liệu phải chính xác; Liên kết vào các
điểm số học sinh sẽ được chấp nhận hoặc bị từ chối dựa trên phần thông tin trong trang này. Ban quản lý trường sẽ
không thể chấp thuận liên kết vào học sinh nếu thông tin nào bị thiếu hoặc sai. Vui lòng ghi chú thêm rằng ban quản
lý trường có thể từ chối liên kết với các điểm số học sinh dưới mọi trường hợp cho dù tất cả thông tin đều chính xác.
Sau khi điền vào tất cả các ô yêu cầu, bấm Submit, nằm gần phía dưới màn hình. Sau khi bấm Submit, quý vị sẽ
quay lại danh sách Current Students, và tên của học sinh đã yêu cầu sẽ hiện ra với trạng thái status là Pending.

Xóa bỏ một học sinh
Để xóa bỏ liên kết với một học sinh trong đây, bấm Remove. Một cửa sổ sẽ hiện ra để xác nhận hành động này.

Một khi học sinh đã bị xóa bỏ, thông tin mà phụ huynh điền vào đều bị mất, và mẫu đơn mới sẽ phải cần điền lại trước
khi ban quản lý trường xem xét cho phép liên kết vào điểm số học sinh.

My Settings
Phụ huynh có thể chọn My Settings từ thực đơn bên phía trái để xem và thêm bớt thông tin tài khoản của họ.

Để đặt lại mật mã tài khoản, bấm Reset Password. Cửa sổ sau đây sẽ xuất hiện:

Chỉ cần điền mật mã cũ và mật mã mới như chỉ dẫn, sau đó bấm Change Password.
Để thêm bớt thông tin liên lạc, chỉ cần thay đổi các ô thích hợp. Một khi đã thay đổi hết các ô cần thiết, và các thông
tin đều đúng, bấm Save.

