Ngày
Learning Management Services (LMS) mời bạn xem thông tin học sinh K-12 trực tuyến.
Dưới đây là thông tin đăng nhập cá nhân của bạn - nhạy loại chữ và không có khoảng trống.
Tên đăng nhập:
Mật khẩu TẠM THỜI:

xxxxx
xxxxx

TRƯỚC KHI bạn kiểm tra điểm số hoặc xem thông tin học sinh, hãy thay đổi mật khẩu của bạn. Thực hiện theo
hướng dẫn dưới đây:
Đăng nhập vào https://arms.everett.k12.wa.us/
• Các bước để thay đổi mật khẩu tạm thời của bạn và thiết lập câu hỏi thử thách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời LMS gửi cho bạn (nhạy loại chữ và khoảng trống).
Nhấp vào Login.
Màn hình “Update Challenge Question Responses” xuất hiện - trả lời ít nhất một câu hỏi.
Nhấp vào “save” ở phía dưới về phần câu hỏi thử thách của bạn.
Nhấp vào “change password” (nhấp vào thanh mũi tên màu xanh nếu không thấy change password).
Nhập mật khẩu hiện tại và mới (yêu cầu phải có tối thiểu là 8 ký tự).
Nhấp vào “change password” ở phía dưới.
Nhấp vào “ok” –xác nhận mật khẩu đã được thay đổi.
Thoát ra ở góc trên bên phải (đóng thanh hoặc cửa sổ hiện tại).

Trong tương lai, nếu bạn quên hoặc muốn thay đổi mật khẩu của bạn, cũng là đường liên kết này sẽ tạo lại một mật
khẩu cho bạn: https://arms.everett.k12.wa.us/arms/ .

•

Sau khi hoàn thành mật khẩu mới của bạn, bạn có thể đăng nhập vào trang web Learning Management Services
(LMS): http://lms.everettsd.org/ Hoặc sử dụng biểu tượng“Grades & More" ở góc trên bên phải trang web của quận
hoặc trường học. Hướng dẫn và đào tạo có sẵn trên mạng.
1. Biểu tượng “Info” cho phép bạn truy cập đăng ký K-12, điểm thi của quận/ tiểu bang, thông tin điểm danh, thông
tin kỷ luật.
2. Biểu tượng “A+” mang lại cho bạn truy cập vào sổ điểm giáo viên cho các lớp 6-12 (bao gồm bài tập, thông tin
điểm danh, đăng ký email).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không thể đăng nhập, xin vui lòng gửi email cho LMS tại: LMS@everettsd.org
Hướng dẫn có sẵn với tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại http://www.everettsd.org/Page/10300.
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