Sự tham dự của học sinh trong Skyward
Các phụ huynh có thể xem thông tin về sự tham dự và nộp các ghi chú về sự đau yếu của học sinh
trong Skyward Family Access.*
Bất kỳ câu hỏi nào về Yêu cầu Vắng mặt nên được gửi trực tiếp đến trường nơi học sinh theo học.
*Không phải tất cả các trường đều có lựa chọn nộp yêu cầu vắng mặt trong Skyward.

Xem sự tham dự
Nhấn chuột vào thanh sự Tham dự.
Các thông tin tham dự cho tất cả các học sinh liên kết với tài khoản sẽ được nhìn thấy.
Quý vị có thể xem biểu đồ vắng mặt theo ngày hoặc theo giai đoạn.
Xem theo Ngày
Xem theo Ngày cho thấy một danh sách bất kỳ ngày nào mà học sinh bị đánh dấu vắng mặt cho một
hay nhiều lớp học. Sau đó mỗi ngày liệt kê các lớp cụ thể mà học sinh đã vắng mặt.

Xem theo Giai đoạn
Xem theo Giai đoạn cho phép quý vị xem tổng số các lớp
mà học sinh đã bị đánh dấu vắng mặt. Nó cho thấy một
biểu đồ các lần vắng mặt cho kỳ hạn hiện tại và biểu đồ
các lần vắng mặt của năm học đến ngày hiện tại (YTD).
Biểu đồ có thể được giấu đi bằng cách nhấn chuột vào
đường liên kết Ẩn Charts.
Thông tin Lớp học
Nhấn chuột vào tên lớp học theo một ngày cụ thể để cho
thấy các chi tiết.
Thông tin của lớp học bao gồm:
•

khoa

•

alphakey/phần

•

môn học

•

thời gian của khóa
học

•

các tín chỉ

•

chương trình giảng
dạy

•

(các) cấp lớp của
khóa học

•

giáo viên

•

số phòng

•

lớp trong ngày

•

ngày bắt đầu và cuối

•

các ngày và giờ lớp học gặp mặt

Nộp giấy vắng mặt
Tất cả các trường THCS và THPT có thể nộp các giấy về sự đau ốm của học sinh trường mình qua
Skyward. Chỉ các trường tiểu học chọn lọc mới truy cập được vào đặc tính này.
Nhấn chuột vào đường liên kết Yêu cầu Vắng mặt và sau đó nhấn chuột vào Thêm Yêu cầu
Điền vào các ô bắt buộc trên màn hình Thêm Yêu cầu bao gồm:
•

Ngày bắt đầu

•

Ngày kết thúc

•

Lý do

•

Nhận xét

Nhấn chuột vào nút Save (Lưu) để nộp yêu cầu.

