(SAMPLE) System Email sent from Qmlativ Student Information System to Authorized Parent/Guardians

>From: Do Not Reply <do_not_reply@mukilteo.wednet.edu
Date: October 31, 2018 at 5:23:13 PM PDT
>To: <anyparentsmith@mysampleemail.com
Subject: Family Access Account Information
>Reply-To: Do Not Reply <do_not_reply@mukilteo.wednet.edu
عزيزنا ولي األمر/الوصي:
لقد نشَّطنا لك حساب " "Qmlativ Family Accessحتى يمكنك االطالع على المعلومات المتعلقة بطالبك (طلَّابك) في Mukilteo School
.District
وقد تم إنشاء حساب لـ < >Family’s Guardian nameوبيانات اعتماده كالتالي:
اسم المستخدم>lastnamefirstinitial123< :
عنوان البريد اإللكتروني>parentemailname@mysampleemail.com< :
يسمح " "Family Accessألولياء األمور بالوصول إلى المعلومات الخاصة بعائلتهم وطالبهم (طالَّبهم) ،بما في ذلك جهات االتصال عند الطوارئ،
والحضور ،والدرجات ،والجداول ،والمهام ،والرسوم/المدفوعات ،ودرجات التقييم ،واالنضباط ،ومعلومات خطة التخرّج .كما يتضمن مركز مدمج
لخدمات الرسائل ،ويمكنك تلقي الرسائل من معلمي طالبك مباشرةً.
إذا وجدت أن معلومات طالبك (طلَّابك) تظهر بصورة خاطئة ،يُرجى التواصل مع مدرسة طالبك لتحديثها في النظام.
إنك مسؤول عن الحفاظ على أمن اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك .وقد يؤدي أي استخدام غير مصرّح به أو إساءة استخدام حسابات " Family
 "Accessإلى فقدان إمكانية الوصول.
يُرجى مالحظة أن  Mukilteo School Districtغير قادرة على تقديم الدعم التكنولوجي ألجهزة الكمبيوتر المملوكة من خارج المنطقة التعليمية،
وأجهزة الويب ،وتطبيقات البرامج (بما في ذلك مشكالت مستعرض الويب) .ويُرجى الرجوع إلى بائع جهاز الكمبيوتر أو مقدم خدمات اإلنترنت لحل
المشكالت المتعلقة ببرامج جهاز الكمبيوتر.
تواصل مع مدرسة طالبك (طلَّابك) إذا كانت لديك أسئلة إضافية عن الحساب أو إذا كنت تحتاج إلى المساعدة في إعادة تعيين كلمة المرور.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------إشعار السرية :المعلومات المُرسلة في رسالة البريد اإللكتروني هذه ال يُقصد بها إال الشخص أو الكيان الموجهة إليه .وقد تحتوي هذه الرسالة على
مواد ملكية ،أو مواد سرية تتعلق باألعمال التجارية و/أو مواد تتمتع بالحماية .وإذا لم تكن المتلقي المقصود بهذه الرسالة ،فكن مدركًا أن أي أستخدام،
أو استعراض ،أو إعادة إرسال ،أو توزيع ،أو إعادة نسخ ،أو أي إجراء تتخذه اعتمادًا على هذه الرسالة ممنوع منعًا باتًا .وإذا استلمتها عن طريق
الخطأ ،يُرجى التواصل مع المُرسل وحذف المواد من جميع أجهزة الكمبيوتر.
اتبع الرابط أدناه إلعادة تعيين كلمة المرور في حساب المستخدم الخاص بك وبدء استخدام "."Family Access
" Reset Passwordإعادة تعيين كلمة المرور"

(رابط إعادة تعيين كلمة المرور) https://www.q.wa-
k12.net/mukiltSTS/PasswordReset/ResetPasswor
d?r=f5207a1a38c44c328102f98b849d3dae

