
Khám Sức Khỏe Hàng Ngày Trường Cấp Hai Và Cấp Ba 
1. Đăng nhập vào tài khoản Family Access của bạn bằng cách nhấp vào liên kết Family Access từ trang 

chủ của trường hoặc học khu, hoặc từ email hoặc tin nhắn nhắc nhở của bạn. Phụ huynh có thể sử 
dụng liên kết quên mật khẩu để đặt lại mật khẩu tài khoản của mình nếu cần. 

a. Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 có thể hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe của mình bằng cách 
đăng nhập vào tài khoản của họ bằng số học sinh và mật khẩu của học khu.  

b. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 sẽ cần phụ huynh hoàn thành việc kiểm tra hàng ngày bằng cách 
đăng nhập vào Family Access bằng tài khoản phụ huynh. 

2.  Từ màn hình chính Family Access, chọn ô Wellness Screening: 

a. Thang ngang ở trên cùng sẽ có màu xanh dương nếu kiểm tra sức khỏe cần phải 
được hoàn thành trong ngày. Nếu kiểm tra sức khỏe được hoàn thành và có kết quả 
tốt trong ngày, thanh ngang sẽ có màu xanh lá cây. Nếu kiểm tra sức khỏe được hoàn 
thành và kết quả không tốt, thanh ngang sẽ có màu đỏ. 

b. Sau khi chọn ô COVID-19 Wellness Screening, hãy trả lời các câu hỏi có hoặc không. 

c. Ngày sẽ mặc định là ngày hiện tại và không thể thay đổi. 

d. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Submit. 
 
3. Bạn sẽ nhận được phản hồi về tên con bạn, ngày tháng và liệu chúng có thể đi học hay không. 
 

4. Con bạn sẽ hiển thị "kết quả tốt" của họ trên điện thoại hoặc máy tính xách tay của họ khi họ 
vào trường. Đó có thể là ảnh chụp màn hình “kết quả tốt” của học sinh hoặc thông báo xác 
nhận Family Access.  

5. Lặp lại quy trình trên cho mỗi trẻ bổ sung.  

6. Nếu con bạn không có mặt trong khuôn viên trường vào ngày hôm đó, bạn không cần phải 
hoàn thành việc kiểm tra.  


