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Користуючись індивідуальним номером PIN (Персональний Ідентифікаційний 
Номер) та використовуючи пароль, батьки можуть приєднатися до San Juan Unified 
School District’s інформаційної бази даних і перевірити інформацію про учнів. 
Parent Portal доступний через любий броузер а також через iOS і Android 
мобільний телефон та планшетні комп’ютери.  

1. Введіть слідуючу адресу:  

https://sis.sanjuan.edu/parentportal/ 

2. Введіть PIN та пароль, натисніть 

Logon:  

PIN: Персональний номер який надається батькам 

виборочно комп’ютером. Ваш PIN не міняється.  

Пароль: Використовуйте виданий вам пароль на перший випадок. Паролі дуже 

чутливі до регістру. Ми наполегливо рекомендуємо змінити ваш пароль під час 

першого доступу до програми (дивіться інструкцію Account Maintenance нижче). 

3. Перегляньте сторінку для ознайомлення 

 

Інформація Мій рахунок Вихід 

Тут ви можете змінити 
демографічну та 
контактну інформацію для 
вашого учня і для вас. 
Також ви можете оновити 
інформацію про контакти 
на непередбачений 
випадок.    

Тут ви можете змінити 
або створити пароль і 
додати номер 
електронної пошти. 
Номер вашої електронної 
пошти не буде 
використаний за межами 
округу. 

Це ваш вихід з програми. 
Ви можете вийти 
автоматично з Parent 
Portal якщо не 
перебуваєте там на 
протязі 30 хвилин. 

Допомога  Інформація про сайт 

Використовуйте цей 
розділ для інструктажу та 
документації про Parent 
Portal.   

 Використовуйте для 
визначення номера 
поточної версії Parent 
Portal.   

  

Ukrainian 

https://sis.sanjuan.edu/parentportal/
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4. Виберіть учня 

Якщо ви маєте більш ніж одного учня в окрузі, ви можете переглянути інформацію 
про кожного з них окремо. Натисніть на меню і виберіть ім'я потрібного вам учня.  
 

 

5. Перевірка інформації відносно учня 

Натисніть посилання зліва на екрані і там знайдете різні 

форми інформації, такі як: розклад, відвідування і т.п. 

Обране вами посилання буде зміниться на яскравий колір. 

Оновлення інформації про учня 

Інформація про учня на Parent Portal може оновлюватися під 

час вашого перегляду. Однак, ви не зможете переглянути 

нову інформацію до тих пір поки сторінка в програмі не буде 

оновленою. 

Три способи для оновлення інформації: 

1. Натисніть на інше посилання і потім поверніться на 

попередню сторінку. 

2. Натисніть на Refresh або Reload кнопку на вашому 

браузері. 

3. Натисніть F5 кнопку на клавіатурі. 
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НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ (FAQ) 

1. Чи можу я змінити свій PIN?  

 На жаль ні. Номер PIN (Personal Identification Number) автоматично 

створений системою. Немає можливості змінити цей номер.  

2. До кого мені звертатися якщо я забуду свій PIN або пароль?  

 Школа вашої дитини має доступ до пошуку вашого PIN і також в школі 

можна встановити ваш пароль. PIN і пароль можна дізнатися в 

SJUSD Central Enrollment або в SJUSD Technology Services.  

3. Як я можу поновити свій email address? Змінити пароль?  

 Зайдіть на Parent Portal, натисніть посилання "Account" у правому 

верхньому куті екрану. Там ви зможете оновити вашу адресу і пароль. 

Після зміни інформації натисніть “Submit.”  

4. Хто має доступ до мого email?  

 Адреса, яку ви надали для програми Parent Portal, буде використана 

тільки для спілкування округу з вами. San Juan Unified School District 

НЕ надаватиме вашу адресу іншим установам.  

5. Чому я і моя дружина (чоловік) маємо різні коди доступу? Чи можемо ми 

користуватися тільки одним?  

 У зв'язку з тим що батьки дитини можуть мати різні адреси, доступ до 

програми буде встановлений для кожного з них індивідуально. Вам 

буде надана однакова інформація про учня.  

6. Прийомні батьки мають доступ до інформації про учня?  

 Школа вашого учня надасть доступ до інформації іншій контактній 

особі, вказаною вами як опікуну, коли ви надасте повну адресу та 

номер телефону цієї особи. У більшості випадків, тільки мати, батько, 

законні опікуни, прийомні батьки та затверджені неповнолітні особи 

можуть мати доступ до Parent Portal.   

7. Як я можу змінити демографічну інформацію відносно моєї дитини?  
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 Використовуючи посилання My Information, ви зможете оновити або 

змінити демографічну інформацію вашої дитини. Після цього, школа 

перевірить цю інформацію і додасть у справу вашого учня. Для 

оновлення інформації учня потрібно якийсь час. Щоб оновити 

домашню адресу учня, зверніться в школу або в SJUSD Central 

Enrollment. Для зміни адреси вам необхідно буде надати 

підтверджуючий документ, наприклад: рахунок за комунальні послуги.  

8. Як користуватися програмою якщо в окрузі в мене навчається більше ніж 

одна дитина?  

 За один перегляд ви зможете ознайомитися з інформацією всіх учнів, 

за яких ви несете легальну відповідальність. Якщо у вас лише один 

учень в окрузі, інформація на екрані буде надана автоматично.  

9. Чи можу я надруковати інформацію про мою дитину?  

 Інформацію з Parent Portal можна надрукувати, за допомогою PDF на 

посиланні Print Info, у лівій стороні сторінки. Ви отримаєте тільки ту 

інформацію яка доступна в даний час на PDF. Якщо ви бажаєте 

надрукувати весь календар з іншими розділами, використовуйте 

систему для друкування на вашому браузері.  


