Kính gửi Phụ huynh và Người giám hộ,

Tháng 5/2019

Hệ thống Trường học Công lập Quận Orange xin vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ chuyển
sang hệ thống thông tin học sinh mới (Skywảd) vào cuối hè này. Đối với phụ huynh và người
giám hộ, điều này có nghĩa là quý vị sẽ không sử dụng Progress Book và Parent Access để xem
thông tin của con em mình nữa. Vào đầu năm học 2019-2020, quý vị sẽ sử dụng hệ thống
Skyward “Family Access” mới. Family Access là cổng thông tin phụ huynh cho phép quý vị xem
thông tin về học sinh, bao gồm khối lớp, tỷ lệ đi học, lịch học và những thông tin quan trọng
khác.
Một trang web mới đã được xây dựng để cung cấp cho phụ huynh và người giám hộ thông tin
mới nhất trên Skyward. Truy cập trang web OCPS chính (www.ocps.net) và sau đó chọn “Học
sinh và Phụ huynh” từ menu trên cùng. Sau đó nhấp chuột vào “Skyward”. Quý vị có thể truy
cập trang web này bất cứ lúc nào quý vị muốn kiểm tra thông tin liên lạc hoặc thông tin khác
về Skyward. Vào đầu tháng 8, trang web này cũng sẽ cung cấp cho quý vị phương pháp đăng
ký tài khoản LaunchPad để truy cập Skyward Family Access, cùng với các tài liệu về cách sử
dụng Skyward Family Access (cả hai đều có trong phần “Tài liệu”).
LaunchPad về bản chất là một cổng thông tin cung cấp cho quý vị quyền truy cập tự động đến
các hệ thống OCPS khác nhau mà phụ huynh và người giám hộ có thể sử dụng – ví dụ như
Canvas. Quy trình đăng ký LaunchPad cần có số điện thoại di động hoặc địa chỉ email mà quý
vị đăng ký với trường trong hệ thống thông tin học sinh hiện tại của chúng tôi. Nếu số điện
thoại di động hoặc địa chỉ email của quý vị đã thay đổi gần đây, và quý vị chưa thông báo cho
trường, quý vị hãy thực hiện điều này trước tháng 8 để có thể hoàn thành việc đăng ký
LaunchPad.
Theo dự kiến, phụ huynh và người giám hộ sẽ có thể bắt đầu quy trình đăng ký LaunchPad vào
ngày 5 tháng 8, 2019. Sau khi đã hoàn thành quy trình đăng ký, LaunchPad sau đó sẽ tự động
cung cấp cho quý vị quyền truy cập Skyward Family Access.
Tất cả thông tin về quy trình chuyển tiếp thú vị này sẽ được cung cấp ở trang web nói trên, vì
thế hãy truy cập trang web vào đầu tháng 8 để biết chi tiết cuối cùng và các bước mà quý vị cần
hoàn thành. Một lá thư khác sẽ được gửi cho quý vị vào đầu năm học để quý vị xem lại thông
tin này.
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