Nhập khoản cho gia đình Family Access Accounts
Skyward cho phép khu học chánh liên kết các thông tin liên lạc của những học sinh sống chung một nhà. Cho dù mỗi
học sinh có căn cước nhận dạng riêng, khi phụ huynh hay người giám hộ cập nhật hóa thông tin liên lạc cho một học
sinh nào, dữ kiện này tư động cập nhật hóa cho tất cả các anh chị em.

Nhập khoản đương thời
Các nhập khoản gia đình Family Access Accounts đương thời cung cấp cơ hội cho phụ huynh cập nhật hóa các dữ
kiện của khoản bất cứ lúc nào trong năm học hoặc trong mùa hè. Tiến trình đăng nhập login thì cũng giống như năm
trước.

Cách tạo và khởi động một nhập khoản gia đình GISD Family Access Account mới
Những gia đình nào mới nhập khu hoc chánh và chưa bao giờ lập một nhập khoản gia đình Family Access Account
thì cần làm theo các điều sau đây để tạo một khoản mới:
Cung cấp cho trường địa chỉ điện thư email của từng
thành viên liên lạc nào của gia đình muốn có một
Skyward nhập khoản. Cần phải viết chữ cho rõ ràng.
Sau khi trường cho tất cả các dữ kiện vào hệ thống vi tính,
một điện thư email sẽ được tự động phát hành và gửi đến
email cá nhân của các khoản đã cung cấp. Xin làm ơn lưu ý
rằng vào lúc đầu năm học, tiến trình của việc cho dữ liệu vào
hệ thống sẽ lâu hơn dự tính. Chúng tôi cám ơn sự kiên nhẫn của quý vị.

Sau khi nhấp chuột
vào liên kết đã gài,
màn giúp quên đăng
nhập/mật khẩu Login/
Password Assistance
sẽ hiện lên.

Kiếm trong khoản điện thư email cá nhân của quý vị
một điện thư email về tin tức nhập khoản gia đình
Family Access Account Information để khởi động khoản
truy cập Skyward Family Access của mình.
Mở điện thư email, đọc tất cả các lời chỉ dẫn và ghi tên đăng
nhập username* đã được cấp xuống để đăng nhập vào khoản
trực tuyến của quỵ́ vị và rồi nhấp chuột vào cái liên kết đã gài.
(*Nếu quý vị là một giáo viên hay một nhân viên của GISD, xin lưu ý rằng tên
đăng nhập username này khác với tên học khu username của quý vị)

Đánh tên đăng nhập username đã
được cấp trong bức điện thư email
đầu tiên vào và nhấp nút đệ trình
Submit. (Ghi chú: Bước này là một
biện pháp an ninh bổ sung và cũng
để cho phép quý vị tạo mật khẩu
password riêng của mình)

Trên cái khung bật lên,
nhấn nút thuận OK.

Quý vị sẽ được nhận điện thư email thứ nhì trong vòng
một tiếng.
Nếu quý vị không nhận được điện thư email thứ nhì trong
vòng 24 tiếng, làm ơn gửi điện thư email cho giúp gia đình
truy cập: FamilyAccessHelp@garlandisd.net
Bức điện thư email thứ nhì sẽ được phát vào hộp điện
thư email cá nhân của quý vị.
Mở điện thư email, đọc tất cả các lời chỉ dẫn và nhấp vào liên kết đã gài.

MẸO NHỎ:
Ở góc trái phía trên trang chủ
Skyward Family Access, quý vị sẽ
nhìn thấy một mũi tên chỉ xuống.
Lựa chọn mặc định là
“All Students” – có nghĩa là tất
cả các học sinh GISD trong hộ
gia đình của quý vị. Tuy nhiên,
nếu bấm vào mũi tên đó, quý vị
sẽ có thể lựa chọn tên của từng
học sinh.

Điều này sẽ mở
màn giúp quên
đăng nhập/mật
khẩu “Forgotten
Login/Password
Assistance”.
Đánh vào mật khẩu password, xác
định password và nhấp nút đệ trình
Submit.
Một khung bật lên sẽ
xác định là mật khẩu
password đã được
thay thế.
Nhấp nút thuận OK.

Lúc này, quý vị sẽ thấy màn đăng nhập Skyward login. Đánh vào tên đăng
nhập username, mật khẩu password và nhấp nút đăng ký Sign In.

