Онлайн-реєстрація 2021 загальноосвітніх шкіл м Federal Way - Поширені запитання
Як зареєструвати дитину?
Реєстрація здійснюється в електронному вигляді. Відвідайте наш веб-сайт для подальших кроків:
https://www.fwps.org/onlineenrollment
Чи потрібно мені реєструватися онлайн?
Так. Реєстрація всіх студентів здійснюється в електронному форматі.
Яка інформація/документи мені потрібні?
• Документи, що підтверджують адресу
• Записи про імунізацію
• Медична інформація та контактна інформація у випадку екстренних ситуацій
• Документи, що підтверджують вік дитини
• Табель успішності
• Документація про спеціалізованне навчання (IEP)
Моя дитина є учнем загальноосвітньої школи м. Federal Way. Чи потрібно підтверджувати інформацію моєї
дитини кожен навчальний рік?
Так. Існуючі учні загальноосвінтіх шкіл м. Federal Way (FWPS), сім'ям, які були зараховані в попередньому
навчальному році, необхідно щорічно підтверджувати свою інформацію для всіх FWPS учнів. Нам потрібно мати
точну інформацію про Вашу дитину, таку як контактна інформація в екстрених сітуаціях, медична допомога,
щеплення та важливі документи.
У мене багато дітей, які відвідують різні школи. Чи потрібно мені ходити в кожну школу, щоб зареєструвати
дитину?
Ні, онлайн-реєстрацію можна здійснити для всіх дітей одночасно, або вдома, або особисто в будь-якій школі
вашої дитини або в освітньому центрі FWPS (райвоно).
Потрібна допомога?
• Переглянути: онлайн інструктивне відео та інструкцію, які можна отримати в ParentVUE порталі або на
нашому сайті: www.fwps.org/OnlineEnrollment
• Прочитати: часто задавані питання, які є на сайті: https://www.fwps.org/Page/7197
• Записатися на прийом для індивідуальної допомоги на сайті або на Zoom. Запис на прийом доступні в
освітньому центрі FWPS (райвоно) з 2 серпня – 7 вересня, з понелілка-п’ятницю о 9-15 години. Субота 14
серпня та субота 28 серпня о 9-12 години. Ви можете зарезервувати час онлайн: www.fwps.org/bookonline.
• Написати електронний лист: grades@fwps.org
• Зателефонувати: 253.945.2100
У мене немає комп’ютера або мобільного пристрою. Як зареєструватися в електронному форматі?
Зв'яжіться з нами за адресою: grades@fwps.org або зателефонуйте за номером: 253-945-2100, щоб обговорити
варіанти підтримки.
Як я знаю, в яку школу ходить моя дитина?

Зарахування визначається відповідно Вашої домашньої адреси. Щоб визначити школу(и) Вашого району, знайдіть
Вашу адресу тут: https://www.fwps.org/Page/579
Що робити, якщо мою дитину прийняли до школи «Вибір» (“Choice School”), а система онлайн реєстрації
показує школу за місцем проживання?
Будь ласка, перейдіть до завершення процесу онлайн-підтвердження, потім зв'яжіться з Elyse Finlay з бізнеспослуги за адресою choice@fwps.org або зателефонуйте за номером: 253-945-2098.
Якщо я новачок в окрузі й хочу, щоб моя дитина відвідувала школу, відмінну від школи мого місця
жітвельства, як це узгоджує з онлайн-реєстрацією?
По-перше, Вам потрібно зареєструватися в школі за місцем жітвельства. Потім Ви можете подати заявку на
реєстрацію в "Вибір". Більш детальну інформацію можна знайти
тут: https://www.fwps.org/choicetransferrequest.
Як забрати мою дитину з загальноосвітної школи м. Federal Way?
Зверніться до школи Вашої дитини, щоб забрати документи й запросити копію документації.
Хочете дізнатися більше про закон про права сім'ї на освіту і конфіденційность (FERPA) та/або відмовитися для
своєї дитини від довідкової інформації, публікацій або фотографій? Додаткову інформацію можна знайти в
довіднику з прав та обов'язків або на нашому веб-сайті тут. Зв'яжіться зі шкільним офісом, щоб заповнити форму.
Що таке ParentVUE портал й навіщо мені його використовувати?
Портал ParentVUE - це місце для поточної інформації про відвідуваність Вашої дитини, оцінках, академічних
курсах та інформації про вчителів протягом навчального року. Кожен батько/опікун може мати свій персональний
доступ до ParentVUE порталу.
Як використовувати ParentVUE портал?
1. Перейдіть за посиланням https://www.fwps.org/kiosk
2. Натисніть на «Я батько» (I am a parent)
3. Натисніть на «більше опцій» (More Options)
4. Натисніть на «Активувати акаунт» (Activate Account)
5. Натисніть «Я приймаю» (I Accept)
Щоб активувати свій акаунт, введіть своє ім'я та прізвище в точності так, як вони були зареєстровані в нашій
системі, а також код активації, наданий Вам Вашої школою. Отримайте код активації по електронній пошті за
адресою grades@fwps.org або зв'яжіться зі школою Вашого учня.
Я батько/опікун, який (яка) раніше мал(а) акаунт у ParentVUE порталі й мені необхідно повторно встановити
ім'я користувача або пароль. Як мені це зробити?
Повторно встановити свій пароль, відвідайте https://grades.fwps.org/: More Options\Forgot Password
Повторно встановити ім'я користувача, будь ласка, зателефонуйте в школу або зв'яжіться по електронній пошті:
grades@fwps.org

