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Informações da Conta do Portal de Pais
Greater Lowell Technical High School fornece um portal online para pais através do nosso sistema X 2 Aspen. O sistema
permite aos pais rever o desempenho acadêmico do aluno, bem como detalhes de sua conduta, suportes e muito mais.
X2 Aspen URL: https://x2.gltech.org/

Nota: É necessário ter uma conta de e-mail para completar um pedido de acesso ao portal do pai.

O Primeiro Login
No início da primeira sessão, você vai achar uma mensagem dizendo que" sua senha expirou, você tem que criar uma
nova, por favor". Esta mensagem irá detalhar o processo para alterar a senha.
Digite a senha na caixa de texto “Current Password." Digite uma nova senha com pelo menos 6 caracteres, incluindo
letras maiusculas e letras minúsculas e pelo menos um número na caixa de texto “New Password”. Digite a nova
senha na caixa de texto “Confirm New Password” e, finalmente, pressione "OK".
Se o sistema não exige criar uma nova senha para o primeiro logon, clique em “Set Preferences" no canto superior
direito da página, clique em “Security” e finalmente a palavra "change" ao lado de senha.
Depois de redefinir a senha, por favor, você deve configurar a função “Password Recovery”. Este recurso permitirá
aos pais receber uma senha temporária, se você esquecer sua senha. A senha será enviada automaticamente para o
endereço de e-mail fornecido. Para configurar a função de recuperação, digite seu endereço de e-mail, selecione uma
pergunta de segurança e complete a resposta e a caixa de confirmação. Clique em "Accept" quando terminar. Note
que o endereço de e-mail e a resposta para a pergunta de segurança são sensíveis à letras maiusculas e minúscula
durante o processo de recuperação de senha. Também você ter em mente que o endereço de e-mail pode ser visto
pelos professores para se comunicar com você.

Instruções
Agora você pode navegar pelo site, clicando nas guias no topo da página. Na guia na parte superior chamada Family
permite que você acesse as informações de suporte e conduta de seu filho ou filha. Se você tiver quaisquer perguntas
sobre assiduidade e disciplina do seu filho ou filha, entre em contato com o decano do seu filho ou filha diretamente
por telefone ou e-mail (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).
O flange superior Academics exibe informações sobre as classes, incluindo o nome e endereço de e-mail do
professor. Selecione qualquer classe clicando no número realçado em azul na coluna de cursos. Lá você pode ver as
atribuições individuais em cada classe usando a guia mapeamentos. É importante manter os endereços de e-mail
(principal e alternativo) atualizado. Só pode fornecer informações sobre o início de login ou senha se você se
comunicar de um endereço associado com a conta do aluno. No entanto, uma vez conectado, você pode alterar todos
os endereços de e-mail usando Set Preferences > Security Tab > Primary Email, Alternate Email.
O Portal para pais (Parent Portal) é também chamado Family View. Há pais que queiram ver e discutir as informações
com seus filhos enquanto eles estão conectados ao sistema. Isto pode ser uma boa maneira de abrir as linhas de
comunicação e de uma melhor compreensão do dia do estudante.
Declaração de Nossa Missão

Greater Lowell Technical High School compromete-se a assegurar a preparação dos alunos para a carreira,
faculdade e cidadania no século XXI. Desafiamos e apoiar os alunos para incentivar seu potencial individual
respeito de seu próprio sucesso pessoal e profissional.
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Informações da Conta do Portal de Pais
Greater Lowell Technical High School fornece um portal online para pais através do nosso sistema X 2 Aspen. O sistema permite
que os pais de rever o desempenho acadêmico do aluno, bem como detalhes de sua conduta, suporte e muito mais.
X2 Aspen URL: https://x2.gltech.org/
Nota: É necessário ter uma conta de e-mail para completar um pedido de acesso ao portal do pai.

Seções e Guias Importantes
Family:
A guia Family exibe informações sobre cada um dos seus filhos no bairro, tais como informações
de contato, saúde, conduta e programações para os pais:

Academics:
Os pais podem encontrar informação acadêmica em cada classe do ano atual ou anterior, por
trimestre ou por ano. Isso inclui o desempenho escolar e atendimento, número de sala de aula e o
nome de cada professor:
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