
LAUSD Ծնողների Պորտալի Արագ Ուղեցույց – Գրանցում 
Ծնողների / Օրինական խնամակալների Համար 

 

 

 

Այս Արագ ուղեցույցը տալիս է գրանցման գործընթացի 8-քայլանոց հեշտ ակնարկ: 
Ներառված է նաև խնդրահարույց էջը օգտագործման համար, օգնելու  ծնողներին 
գրանցման գործընթացում։  

http://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/ 

Քայլ 1 – Գրանցվել LAUSD հաշվում: Տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը (*): 
Անուն, Ազգանուն, ԷլՓոստի հասցե, Ծածկապատկեր/աուդիո. 

http://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/


LAUSD Ծնողների Պորտալի Արագ Ուղեցույց – Գրանցում 
Ծնողների / Օրինական խնամակալների Համար 

 

 

 
Քայլ 2 – Դուք կստանաք շնորհակալական հաղորդագրություն  

 

Քայլ 3 – Ձեր գրանցումն ավարտելու համար ստուգեք էլ.փոստը `հաշվի 
գրանցման գործընթացը լրացնելու համար ուղարկված ծանուցման համար: 
Ակտիվացրեք ձեր հաշիվը `սեղմեք կապույտ հղումը և շարունակեք ձեր զննարկիչը  

 



LAUSD Ծնողների Պորտալի Արագ Ուղեցույց – Գրանցում 
Ծնողների / Օրինական խնամակալների Համար 

 

 

Քայլ 4 – Մուտքագրեք ձեր էլ. Փոստն ու գաղտնաբառը: Կարդացեք ընդունելի 
գաղտնաբառ ստեղծելու չափանիշները։ Որպեսզի կրկին մուտքագրեք 
գաղտնաբառը, այն պետք է համապատասխանի գաղտնաբառի չափանիշներին, 
բոլոր կարմիր X- ները պետք է դառնան կանաչ  . Գաղտնաբառերը պետք է 
համապատասխանի նախքան մուտք գործելը: 

 

 

 
 
Քայլ 5 – Դուք կստանաք ծանուցում այն մասին, որ ձեր LAUSD հաշիվն 
ակտիվացված է: Սեղմեք էկրանի աջ կողմում գտնվող առաջին պատկերանշանի ՝ 
Ծնողների պորտալը (Parent Portal).  



 
LAUSD Ծնողների Պորտալի Արագ Ուղեցույց – Գրանցում 
Ծնողների / Օրինական խնամակալների Համար  

 

Քայլ 6 – Ընտրեք  Parent Login. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Քայլ 7 - Այժմ կարող եք մուտք գործել ՝ օգտագործելով ձեր էլփոստը և 
գաղտնաբառը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Քայլ 8 – Ձեզ հարց կտրվի, թե դուք `կցանկանայի՞ք ստանալ Ծնողների և 
Ուսանողների ձեռնարկը էլ.փոստով  
Ընտրել Այո “Yes” կամ Ոչ “No” և սեղմել submit. 



LAUSD Ծնողների Պորտալի Արագ Ուղեցույց – Գրանցում 
Ծնողների / Օրինական խնամակալների Համար 

 

 

Դուք հաջողությամբ ստեղծել եք ձեր LAUSD ծնողական պորտալի հաշիվը: Հաջորդ 
քայլը ձեր ուսանողին ավելացնելն է: Հետևեք  Quick Guide ուսանողին կցելու 
համար։  
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   Խնդիրների Լուծումներ  
 Ծնողների / խնամակալների Համար  

 

LAUSD հաշվի Գրանցում  
Խնդիր Լուծում 

Դուք մուտքագրել եք LAUSD հաշիվին 
գրանցվելու համար անհրաժեշտ 
բոլոր տեղեկությունները, բայց չեք 
կարողանում գրանցվել 

1. Ճշտեք, որ մուտքագրել եք ակտիվ 
էլփոստի հասցե. 
2. Համոզվեք, ծածկապատկերի / 
աուդիոյի  համար 
մուտքագրվածը ճիշտ է։ 
3. Եթե երկուսն էլ ճշգրիտ են, փորձեք 
այլ զննարկիչ օգտագործել (Firefox, 
Internet Explorer, Escape…) 

Բոլոր տեղեկությունները 
մուտքագրելուց հետո Դուք ստացաք 
ծանուցում այն մասին, որ ձեզ 
ուղարկել են էլ. Փոստ ՝ ձեր LAUSD 
հաշիվը ակտիվացնելու համար, բայց 
չեք ստացել։ 

1. Ստուգեք ձեր «անպիտան էլփոստի» 
վանդակը վստահվելու համար որ  
այնտեղ չէ։ 
 

Դուք ստացել եք ակտիվացման էլ. 
Փոստ, բայց «Ստեղծեք գաղտնաբառ 
կամ վերացրեք իմ գաղտնաբառը» 
հղումը չի գործում … 

1. Փորձեք օգտագործել այլ զննարկիչ. 

Դուք մուտքագրել եք և կրկին 
մուտքագրել ձեր գաղտնաբառը, 
բայց չեք կարողանում 
շարունակել գրանցման 
գործընթացը `օգտագործելով այլ 
զննարկիչ…  

1. Համոզվեք, որ դուք կարդացել եք 
գաղտնաբառ ստեղծելու բոլոր 
հրահանգները և 
համապատասխանաբ հետևել։ 
2. Եթե համապատասխանաբար 
հետևել եք հրահանգներին, բայց դեռ 
չեք կարող շարունակել, փորձեք մեկ 
այլ զննարկիչ օգտագործել (Firefox, 
Internet Explorer, Escape…). 
 

 


