Telefone: (978) 441-4951
Fax: (978) 441-4991
គែនី Portal ឪពុក្ម្តតយ
េនែ ឹក្ចាប់ស្ដើម្រហ័េ

de Pais
ពត៌មានគណនី Portal ឪពុកមាាយ

សាលារ ៀន Greater Lowell Technical High School ផ្ា ល់នូវ Portal ឪពុកមាាយ រលើបណ្ត
ា ញដែលអាច ករ ើញរៅរលើប្បព័នធ X2 Aspen
បស់រយើង៕ ប្បព័នធរនេះអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកមាាយរ ើលកា សិកា បស់សិសស, កា ប្បប្ពឹតដ, វតា មាន និងរប្ចើនរ ៀត៕
X2 Aspen URL: https://x2.gltech.org/
ចំណ្ត:ំ គណនី email គឺតប្ ូវកា ទា ទា រែើ បីបំរពញក ម វ ិធី វ ិ Portal ឪពុកមាាយ៕

ចូ លដំបូង first Login
រៅរពលចូ លរលើកែំបូង,

សា ដែលបញ្ញាក់ថា "ពាកយសមាាត់ បស់អនកបានផ្ុតកំណត់, សូ បរងក ើតថ្ម ី" នឹងរលចរ ើង៕
សា រនេះនឹងប្បាប់ពី របៀបែំរណើ កា ផ្លាស់បត ូ ពាកយសមាាត់៕
ដាក់បញ្ចល
ូ ពាកយសមាាត់រៅកនុង text box labeled “Current Password ពាកយសមាាត់បចចុបបនន ."
បញ្ចល
ូ ពាកយសមាាត់ថ្មីដែលមានយ៉ាងរោចណ្តស់ 6 តួ អកស ដែលមានអកស ធំនិងតូ ចនិងយ៉ាងរោចណ្តស់រលខ ួ យរៅកនុង "New
Password” text box.បញ្ចល
ូ ពាកយសមាាត់ែូចគ្ននែ៏ដែលរៅកនុង "Confirm New Password” text box បន្ទាប់ កចុច "OK" .
ប្បសិនរបើប្បព័នធ ិនប្តូវកា a reset ផ្ត រលខ
ូ
password ា ងរ ៀតរ ចូ លរលើកែំបូងសូ ចុចរលើ "set preferrences"
ដែលសថ ិតរៅដផ្ន កខាងសាាំនន ំព័ ចុចរលើ page security tab, រ ើយចុចរលើពាកយ "change" រៅជាប់នឹង password ពាកយសមាាត់៕
បន្ទាប់ពីដាក់ពាកយ Password រ ើង វ ិញ, សូ បរងក ើតលកខ ណៈ Self-Serve Password Recovery.
លកខ ណៈរនេះនិងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកមាាយ ួ លបាន Password
ពាកយសមាាត់បរណ្ត
ា េះអាសនន កនុងក ណីដែលពាកយសមាាត់ប្តូវបានរលា ច៕ ពាកយសមាាត់ Password
នឹងប្តូវបានរផ្ញើរដាយសវ ័យប្បវតា ិរៅអាសយដាានអុីដ លរៅកនុង email text box ជាច បង៕ រែើ បីរ ៀបចំលកខ ណៈ setup
រ ើង វ ិញបញ្ចល
ូ អាសយដាានអុីដ ល, រប្រើសសំណួ សុវតថ ិភាពនិងបំរពញចរ ា ើយរៅនិង email text box ៕ Click “OK”
រៅរពលចប់រ ើយ៕ សូ ចំណ្តថា
ំ អាសយដាានអុីដ ៉ាល email address
និងចរ ា ើយសុវតថ ិភាពទា ំងពី ប្បកាន់អកស តូ ចធំរៅរពលរប្បើពួកវាសប្មាប់កា សរប្្រេះពាកយសមាាត់៕
សូ ចំណ្តផ្
ំ ងដែ ថាអាសយដាានអុីដ ល email address
ដែលបានបញ្ចល
ូ អាចប្តូវបានរប្បើរដាយប្គូរែើ បីទាក់ ងជា ួ យឪពុកមាាយផ្ងដែ ៕

Instructions សេចក្ត ីណែនំ

ុក ក portal រដាយចុចរលើផ្លាង
ំ ធំ ៗ រៅដផ្ន កខាងរលើនន

ំព័ ៕ ផ្លាង
ំ ប្គួ សា ខាងរលើ the Family top tab
អនុញ្ញាតឱ្យរ ើលព័ត៌មានអំពីកា ចូ ល ួ និងកា ប្បប្ពឹតា៕ ប្បសិនរបើមានសំណួ ទាក់ ងនឹងកា ចូ ល ួ ឬវ ិន័យសូ ទាក់ ង dean
បស់សិសសរដាយផ្លាល់ឬតា
ូ ស័ពាឬអុីដ ៉ាល email - (Jamie Costa - (978) 441-4416 - jcosta@gltech.org, Ronald Vercellone (978) 441-4414 - rvercellone@gltech.org, o Nicholas Beauchamp – (978) 441-4412 – nbeauchamp@gltech.org).
ផ្លាង
ំ សិកាខាងរលើ Academics top tab នឹងប្ាញព័ត៌មានអំពីថានក់, ួ ទា ំងរ្មេះប្គូបរប្ងៀននិងអាសយដាានអុីដ ៉ាល៕
រប្រើសរ ើសថានក់រដាយចុចរលើរលខដែលលិចពណ៌រខៀវរៅកនុងរួ ឈ វគរ សិកា៕
រ ើលកិចចកា បុគរលសប្មាប់ថានក់រដាយរប្បើផ្លាង
ំ ចំរ ៀង side tab កា ្ ៕
វាសំខាន់ណ្តស់រែើ បី កាអាសយដាានអុីដ ល (Primary and Alternate)
ដែលបានរធវ ើបចចុបបនន ភាពជា ួ យអាសយដាានអុីដ លបចចុបបនន ដែលមានរៅកនុងកា រប្បើប្បាស់៕ រយើង ិនអាចផ្ា ល់ព័ត៌មានអំពី
login កា ចូ លឬពាកយសមាាត់បានរ ប្បសិនរបើ ំន្ទក់ ំនងពីអាសយដាានដែល ិនទាក់ ងជា ួ យសិសសឬគណនី៕
រៅរពលចូ លវាអាច,ផ្លាស់បត ូ អាសយដាានអុីដ ៉ាល រដាយរប្បើ; Set Preferences > Security Tab > Primary Email, Alternate Email.
ឪពុកមាាយ Portal ប្តូវបានដាក់រ្មេះជាប្គួ សា ផ្ងដែ Family View៕
អន កខា េះអាចចង់រ ើលនិងពិភាកាព័ត៌មានជា ួ យសិសស បស់ពួករគរៅរពលចូ លកនុងប្បព័នធ៕
រនេះអាចជា រធោបាយែ៏លអរែើ បីរបើកចំ
ំន្ទក់ ំនងនិង ួ លបានកា យល់ែឹងកាន់ដតចាស់អំពីនថ្ា សិកា បស់សិសស៕

Mission Statement សេចក្ត ីណលែងការែ៍សបេក្ក្ម្ម
សាលារ ៀន Greater Lowell Technical High School របា ជាញរែើ បីធាន្ទថាសិសសរប្តៀ ខល ួនសប្មាប់អារីព, ោវ ិ ោល័យ,
និងពល ែន លអ រៅកនុងសតវតស ៍ ី 21 ៕
រយើងប្បកួ តប្បដរងនិងគ្នំប្ ែល់សិសានុសិសសរៅរពលពួ ករគែឹងអំពីសកាានុពលផ្លាល់ខល ួន បស់ពួករគសប្មាប់ professional
success រជាគរ័យផ្លាល់ខល ួននិង វ ិជាារីវៈ៕
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Fax: (978) 441-4991
គណនី Portal ឪពុកម្តាយ
សនល ឹកចាប់ផ្ដ ើមរហ័ស

ពត៌មានគណនី Portal ឪពុកមាាយ
សាលារ ៀន Greater Lowell Technical High School រប្បើ on-line parent portal អាច ករ ើញរៅរលើប្បព័នធ X2 Apen
បស់រយើង៕ប្បព័នធរនេះអនុញ្ញាតឱ្យឪពុកមាាយរ ើលកា សិកា បស់សិសស, កា ប្បប្ពឹតដ, វតា មាននិងរប្ចើនរ ៀត៕
X2 Aspen URL: https://x2.gltech.org/
ចំណ្ត:ំ គណនីអុីដ ៉ាល ួ យគឺប្តូវបានតប្ ូវឲ្យទា ទា រែើ បីបំរពញក ម វ ិធី parent portal ៕

Important Tabs & Sections ផ្ទង
ំ និងណ្ែក្េំខាន់ៗ

Family ប្គួ សា :
ផ្លាង
ំ ប្គួ សា The Family tab ប្ាញពីព័ត៌មានឪពុកមាាយអំពីកូន ៗ
បស់ពួករគមានក់ៗរៅកនុងប្ស ុក,ែូ ចជា ំន្ទក់ ំនង, សុខភាព, កា រធវ ើនិងព័ត៌មានកាលវ ិភាគ:

Academics:
មាតាឬបិតាអាចរ ើលព័ត៌មានអំពីកា សិកាសប្មាប់ដផ្ន កនី ួ យៗសប្មាប់ឆ្នំបចចុបបនន ឬឆ្នំ ុនតា ពាកយឬសប្មា
ប់ប្គប់លកខ ខណឌទា ំងអស់។ រនេះ ួ បញ្ចល
ូ ទា ំងចំនួនថានក់រ ៀនរ្មេះប្គូនិងព័ត៌មានកា ្ និងកា ចូ ល ួ :
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