31 de agosto de 2021

Aos Pais / Responsáveis de
Número do aluno:
Caro Pai / Responsável:
Bem-vindo a Olentangy! Estamos muito felizes por você se juntar à nossa comunidade. Existem algumas peças importantes de informações que
gostaríamos de compartilhar com você a fim de ajudá-lo a se preparar para acessar as informações do aluno ao longo do ano.
Olentangy fornece aos pais acesso a duas ferramentas online para visualizar as informações dos alunos: PowerSchool e Schoology. Para acessar
cada uma das ferramentas, visite o site do distrito em Olentangy.k12.oh.us e selecione Parents no menu. Os detalhes abaixo fornecem um resumo
das informações disponíveis no PowerSchool e Schoology bem como informações da conta dos pais.
PowerSchool
Boletins
Horários
Informação de transporte
Detalhes e pagamento da taxa de estudante
Detalhes da conta e pagamento do almoço
Se você não criou uma conta PowerSchool, siga as etapas no Guia de criação de conta pais PowerSchool na página PowerSchool do site do distrito.
Seu ID de acesso e senha de acesso estão listados abaixo.
Se você já criou uma conta PowerSchool, entre em sua conta existente e use o ID e Senha de acesso listada abaixo para vincular seu (s) filho (s) à
conta.
ID de acesso PowerSchool-Senha de acesso PowerSchool-Schoology (pais)
Cursos dos estudantes
Materiais de aula
Calendário do curso
Tarefas e envios online
Enquanto o PowerSchool é um sistema de informação do aluno, Schoology é um sistema de gestão de aprendizagem que é essencial para o ano
letivo de 2020-21. Schoology é o centro de aprendizagem em sala de aula e contém programas de aprendizagem, tarefas e aulas que podem ser
feitas na sala de aula e em casa. Este recurso fornece aos alunos o conteúdo do curso, currículo de aprendizagem, acesso às aulas, bem como
avaliações de classe.
Se você não criou uma conta no Schoology, siga as etapas no Guia para Pais de Schoology na página Schoology do site do distrito. Seu código de
acesso está listado abaixo.
Se você já criou uma conta Schoology, use o Código de Acesso.
Código de acesso Schoology-As informações sobre PowerSchool e Schoology acima destinam-se apenas aos pais / responsáveis. Os alunos não devem usar as informações da
conta fornecidas nesta carta. Entre em contato com a secretaria da escola se você tiver alguma dúvida sobre configurar suas contas ou usar as
ferramentas.
Estamos ansiosos para ver seu filho florescer aqui em Olentangy.

