(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>
Kính gửi Quý Phụ huynh/Người giám hộ:
Qmlativ Family Access (Truy cập Gia đình Qmlativ) đã được kích hoạt để quý vị xem thông tin của con em mình
tại Học khu Mukilteo.
Tài khoản đã được tạo cho <Family’s Guardian name> với thông tin xác thực như sau:
Tên người dùng: <lastnamefirstinitial123>
Địa chỉ Email: <parentemailname@mysampleemail.com>
Family Access (Truy cập Gia đình) cho phép quý phụ huynh truy cập vào thông tin của học sinh và gia đình mình,
bao gồm: thông tin liên lạc khẩn cấp, tình trạng chuyên cần, cấp lớp, lịch học, bài tập, phí/thanh toán, điểm đánh
giá, kỷ luật và thông tin kế hoạch tốt nghiệp. Trong hệ thống cũng có trung tâm thông tin tích hợp sẵn và quý vị
có thể nhận được thông báo trực tiếp từ giáo viên của con mình.
Nếu quý vị thấy thông tin của con mình không chính xác, vui lòng liên hệ với trường của con quý vị để cập nhật
thông tin trong hệ thống.
Quý vị có trách nhiệm duy trì tính bảo mật về tên người dùng và mật khẩu tài khoản của mình. Mọi trường hợp
sử dụng trái phép và sai mục đích của tài khoản Family Access (Truy cập Gia đình) đều có thể bị mất quyền truy
cập.
Xin lưu ý rằng Học khu Mukilteo không hỗ trợ công nghệ cho máy tính, thiết bị trang web và các ứng dụng phần
mềm không thuộc sở hữu của học khu (kể cả các vấn đề về trình duyệt web). Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà
cung cấp máy tính hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet cho các vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính.
Liên hệ với nhà trường của con quý vị nếu có thêm thắc mắc về tài khoản hoặc nếu cần hỗ trợ về cách đặt lại
mật khẩu của mình.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thông báo Bảo mật: Thông tin được gửi qua email này chỉ dành cho cá nhân hoặc tổ chức được gửi đến. Email
này có thể chứa tài liệu có bản quyền, bí mật kinh doanh và/hoặc đặc quyền. Nếu không phải là người nhận
thông báo này, hãy lưu ý rằng việc sử dụng, xem, gửi lại, phân phối, sao chép hoặc bất kỳ hành động nào được
thực hiện dựa trên thông báo này đều bị nghiêm cấm. Nếu quý vị nhận được thông báo này do lỗi phát sinh, vui
lòng liên hệ với người gửi và xóa tài liệu đó ra khỏi tất cả máy tính.
Thực hiện theo liên kết sau đây để đặt lại mật khẩu trên tài khoản Người dùng của quý vị và bắt đầu sử dụng
Family Access (Truy cập Gia đình). Đặt lại Mật khẩu

(Liên kết để đặt lại mật khẩu) https://www.q.wak12.net/mukiltSTS/PasswordReset/ResetPasswor
d?r=f5207a1a38c44c328102f98b849d3dae

