ما هو Family Access؟
هو موقع سهل االستخدام والذى يسمح لآلباء والوصاه الى الوصول الى معلومات عن اطفالهم من اى جهاز متصل باالنترنت.
 Family Accessيسمح لآلباء ان يلعبوا دور اكثر انخراطا ً فى تعليم طفلهم وتحسين التواصل مع المدرسة.
صفحة تسجيل الدخول فى :Family Access
https://www2.edmonds.wa-k12.net/scripts/cgiip.exe/WService=wedmonds71/seplog01.w
يمكن حصول اولياء االمورعلى التسجيل وكلمة المرورمن مدرسة طفلهم.
ميزات :Family Access
التسجيل الواحد يسمح آلولياء االمور مشاهدة سجالت جميع الطالب فى االسرة الواحدة.
القدرة على االشتراك فى اشعارات بالبريد االلكترونى عن حضور ودرحات الطالب (ثانوى)
اجراء تحديثات آلرقام الهاتف ورسائل البريد االلكترونى لطالب و/او اسرة.
روية:
يمكن آلولياء امور طالب المدارس االبتدائية ً
●الحضور
● معلومات الرسوم/الغرامة
● رصيد خدمة الطعام
● الشهادة
● الجدول
● معلومات الطالب
● سجل التحصينات
● درجات االختبار
● رسائل من المدراس والمعلمين
روية:
يمكن آلولياء امور طالب المدراس الثانوية ً
● جميع ما ورد اعاله زائد –
● التاريخ االكاديمى – درجات من االعوام السابقة
● انشطة
● معالم تعليمية
● دفتر التقديرات – الدرجات والواجبات الحالية
● متطلبات التخرج
لتغيير كلمة المرور او عنوان البريد االلكترونى
استخدم زر حسابى  My Accountفى اعلى الزاوية اليمنى لتغيير كلمة المرور او البريد االلكترونى.
استخدم تغيير كلمة المرور  Change Passwordلتغيير كلمة المرور الخاصة بك.
للدخول الى او تغيير عنوان البريد االلكترونى الخاص بك ،ادخل المعلومات الجديدة تحت اعدادات الحساب  Account Settingsوانقر احفظ.

هل نسيت اسم الدخول او كلمة المرور؟
اذا تم ادخال العنوان البريدى الخاص بك ،يمكنك استخدام الرابط على شاشة تسجيل الدخول آلرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لعنوان البريد
االلكترونى هذا.

اشترك فى تنبيهات البريد االلكترونى
تتضمن ايضا شاشة ( My Accountحسابى) منطقة تحديد لتنبيهات البريد االلكترونى للحضور اورصيد خدمة الغذاء او الدرجاب والشهادات (الثانوى فقط)

ارسل بريد الكترونى لمعلمة طفلك
عناوين البريد االلكترونى لمعلمين طفلك متاحة بالنقر على االسم على شاشات الجدول  Scheduleاو كتاب الدرجات .Gradebook
تتحقق من رصيد الغذاء او تعثر على رقم لوحة مفتاح الطالب او تقدم على طلب الوجبات المجانية/المخفضة او القيام بدفع.
انقر على عالمة التبويب لخدمة الغذاء  – Food Serviceالكلمات بالحروف الزرقاء تسمح لك بمشاهدة المزيد من المعلومات.

تحقق من الدرجات الحالية (الثانوى فقط)
لروية درجات طفلك الحالية .استخدم اختيارات العرض  Display Optionsلتخصيص كمية المعلومات
انقر على عالمة التبويب ً Gradebook
التى تعرض على الشاشة.

