iParent…
Conectando Pais e
Salas de Aula
É fácil.
É de graça.
E sem papel.

Cada aluno em

Randolph High School

Randolph High School

iParent

alcançará altos níveis de
desempenho num a
ambiente seguro, com
respeito e que honra
nossa diversidade.

Conectando Pais e
Salas de Aula

Para registrar seu filho/a, você
deve ter a seguinte informação
disponível:
O número de identificação da
escola de seu filho/a
Data de Nascimento
Cidade onde nasceu
Um endereço de email válido

Adicionamente...


Crie uma conta nova e

separada para cada pai/guardião


Verifique toda a informação



Para mais assistência entre
em contato com o Departamento de IT das escolas


Públicas de Randolph

Randolph High School
70 Memorial Parkway
Randolph MA, 02368
Telefone: 781-961-6220
Orientação: Extension-520
Enfermeira: Ramal-589
Fax: 781-961-7476
Email: sobrenome do professor E inicial
do primeiro nome@randolph.k12.ma.us

iParent é a sua conexão
conveniente aos dados
acadêmicos e o comparecimento de sua criança. Depois
de registrar, você terá acesso
ilimitado e informação
contínua atualizadas sobre o
progresso do seu filho/a em
Randolph High School.



@ 781-961-6251
OU email iParent
iParent@randolph.k12.ma.us
Seja gentil trabalhe duro e divirta-se

Randolph High School

Registrando no iParent
Primeiro: Entre no site Randolph Public Schools
www.randolph.k12.ma.us. Por favor use Firefox ou
Google Chrome como seu navegador de internet.

Por que Registrar
no iParent?

agendaComparecimento
diário

•

Progresso e boletim escolar

•

e os resultados dos testes
padronizados.

Registrando no iParent lhe
dará acesso 24 horas a toda
informação que é importante
para você e seu filho.

Seja gentil Trabalhe duro Divirta-se

Próximo: Selecione o número de crianças a ser
registrado.

Como o pai/guardião, você deve completar as informações pessoais , endereço, números de telefone e
informações de usuário de Internet que inclui ID de
usuário e senha. Você só precisa digitar as informações
acima uma vez.

iParent é um grande recurso
para você e sua família. Ele
permite que você obtenha as
últimas informações sobre seu
filho. Você pode visualizar
instantaneamente o seguinte
•

Por favor tenha em mãos a ID da escola do seu
filho, (que pode ser encontrada no boletim sob
seu nome), Data do Nascimento, Cidade de Nascimento, e um endereço de email de casa válido.

Register for iParent

Submit

A próxima tela perguntará quantas crianças você
tem matriculado nas Escolas Públicas de

Por último: Depois de completar todas as informações de
todas as crianças, CLIQUE SUBMIT. Levará 10 –14
dias para I.T. verificar todas as informações. Você
receberá um email quando iParent estiver disponível
para você.

Seja gentil Trabalho duro Divirta-se

Seja gentil Trabalhe Duro Divita-se

Segundo: CLIQUE no círculo iParent
Terceiro: CLIQUE no “Register for iParent”

