Cảm ơn bạn vì đã yêu cầu xem thông tin học sinh trực tuyến của con bạn.
Trước khi bạn có thể đăng nhập vào chương trình sổ điểm, bạn được yêu cầu phải thay đổi mật khẩu tạm thời của bạn (hướng
dẫn dưới đây).
Tên đăng nhập:

xxxxx

Mật khẩu TẠM THỜI:

xxxxx

Đăng nhập vào https://arms.everett.k12.wa.us/

•

Các bước dưới đây để thay đổi mật khẩu tạm thời của bạn và thiết lập câu hỏi thử
thách (hoặc hướng dẫn cài đặt lại ở đây):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Nhập tên đăng nhập và mật khẩu tạm thời (nhạy loại chữ và khoảng trống)
Nhấp vào “Log-in”
Nhấp vào “CLICK HERE to CHANGE YOUR PASSWORD” ở phía dưới
logo. Màn hình sẽ nói “password expired” (KHÔNG nhấp vào log-in hoặc cần
nhập lại tên đăng nhập/mật khẩu)
Tạo mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự)
Đăng nhập một lần nữa vào: https://arms.everett.k12.wa.us/
Nhấp vào “Update Challenge Responses” – trả lời ít nhất một câu hỏi
Lưu lại
Thoát ra ở góc trên bên phải (đóng thanh hoặc cửa sổ)

Bạn có thể quay về trang web này trong tương lai để thay đổi mật khẩu của bạn, hoặc nếu bạn quên mật khẩu của bạn
Đã có thông báo qua email! Đăng ký để nhận thông báo về điểm số và/hoặc các bài tập được gửi qua email cho bạn trong suốt năm
học. Cần phải được cập nhật mỗi học kỳ. Hướng dẫn có tại: http://tinyurl.com/GradeAlerts
Trang web thông tin học sinh: https://lms.everettsd.org/ Hoặc sử dụng biểu tượng "Grades & More" ở góc trên bên phải trang
web của quận.
•

Trang web của quận cung cấp cho bạn hai biểu tượng sau đây khi lựa chọn:
BIỂU TƯỢNG/NÚT INFO: Tất cả cấp lớp K-12 Điểm thi quận/tiểu bang, Xem nhanh thông tin điểm danh, Giáo dục đặc biệt (IEP),
Xem kỷ luật, Cập nhật thông tin liên hệ trực tuyến

Trường cấp 2/cấp 3: Kế hoạch trường trung học bốn năm, In thẻ báo cáo, Học bạ, Thời khóa biểu

BIỂU TƯỢNG/BÚT GRADEBOOK: Trường cấp 2/cấp 3 Bảng điểm, Bài tập, Báo cáo điểm danh (tùy chỉnh và theo từng lớp),
Đăng ký Email (tất cả các bài tập trên lớp, thông báo điểm số)

Tất cả con bạn có được hiển thị khi đăng nhập không? Nếu không, liên lạc với trường học để có thể "liên kết" chúng với nhau.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc không thể đăng nhập, xin vui lòng gửi email cho LMS tại: LMS@everettsd.org
Learning Management Services Team
Trang web: https://lms.everettsd.org/

