MyChildAtSchool to interfejs internetowy, który umożliwia rodzicom przeglądanie danych
kontaktowych, frekwencji i danych o zachowaniu, wraz z ocenami, raportami z cyklu uczenia się oraz
przeglądaniem i zasileniem kont z pieniędzmi obiadowymi. Dostęp do MyChildAtSchool odbywa się
poprzez bezpieczny, chroniony hasłem wpis. Otrzymasz nazwę użytkownika i kod zaproszenia, gdy
Twoje dziecko rozpocznie naukę w Airedale Academy. Pamiętaj, że jeśli masz już dziecko/dzieci w
Airedale Academy, nowy uczeń zostanie dodany do Twojego istniejącego konta. Będziesz mógł
przełączać się między uczniami, klikając ich imię i wybierając z rozwijanego menu.

Jeśli jesteś użytkownikiem MyChildAtSchool po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami na
odwrocie, aby pomóc w skonfigurowaniu konta. Korzystając z MyChildAtSchool, będziesz mógł
przeglądać następujące informacje (jednak niektóre funkcje mogą być obecnie niedostępne):
• Dane ucznia - jeśli coś tutaj jest niepoprawne, poinformuj o tym akademię jak najszybciej.
• Saldo pieniędzy z kolacji – jeśli jest to kredyt/debet.
• Umożliwia kredytowanie sald pieniężnych obiadu.

• Raporty - raporty z cyklu nauki dla Twojego dziecka.
• Wyjątki — szczegóły wszelkich podanych wyjątków.
• Plan lekcji - lekcje i nauczyciele zaplanowani na ten dzień.
• Obecność - procent obecności uczniów, spóźnień i nieobecności.
• Wydarzenia uczniowskie – wszelkie incydenty behawioralne, które miały miejsce w szkole i zostały
zarejestrowane przez personel.

Nie wahaj się skontaktować z Airedale Academy pod numerem 01977 664 555, jeśli potrzebujesz
pomocy.

1. Po otrzymaniu nazwy użytkownika i zaproszenia
kod, odwiedź www.mychildatschool.com lub pobierz aplikację.

2. Najpierw musisz kliknąć „Wykorzystać kod zaproszenia?” (po prostu
nad przyciskiem „Zaloguj się”)

3. Wprowadź identyfikator szkoły (11927), swoją nazwę użytkownika i
Kod zaproszenia w odpowiednich polach, a następnie kliknij „Nie jestem”
robota”, a następnie przycisk „Zrealizuj kod”.

4. Następnie zostaniesz poproszony o podanie danych konta,
wprowadź wymagane informacje, aby skonfigurować dane logowania
a następnie kliknij przycisk „Zapisz dane konta”.

5. Zostanie wyświetlony komunikat, że nowy login ma
został pomyślnie utworzony i wrócisz do
Strona logowania.
Następnie musisz wprowadzić identyfikator szkolny (11927), twój
Nazwa użytkownika, nowo utworzone hasło, zaznacz
pole „Zapamiętaj identyfikator szkoły i nazwę użytkownika”, a następnie kliknij
Przycisk „Zaloguj się”.

6. Po pomyślnym skonfigurowaniu konta będziesz
otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o zweryfikowanie konta. To jest
ważne, aby zweryfikować swoje konto na wypadek, gdyby kiedykolwiek
musisz zresetować hasło lub odzyskać swoje konto
Detale.
RESETOWANIE HASŁA/ODZYSKIWANIE SZCZEGÓŁÓW KONTA- Kliknij
„Zapomniałeś danych logowania?” na stronie logowania.

