
LEMBRETE:-

terçafeira, 22 de fevereiro de 2022 - quinta-feira, 24 de

fevereiro de 2022

Programa: 8h30 - 12h30

Local: Hansen Elementary

Objetivo do programa: Fornecer aos alunos do ensino fundamental

as opções de participação em Leitura / ELA / Estudos Sociais

programas de aprendizagem baseados em projetos que irão

aprimorar sua experiência educacional. As

inscrições acontecerão de-

segundafeira, 3 de janeiro de 2022 - sexta-feira, 21 de janeiro de

2022 Os

emails de aceitação começarão na semana de segunda-feira, 17 de

janeiro de 2022

Informações gerais:

○ O sistema de identificação de família está aberto para aceitar inscrições.

Se você já possui uma conta Family ID, não precisará criar uma nova.

Dúvidas sobre a sua conta, por favor, contate:

link de Suporte Técnico ou ligue 1- 800-311-4060

Se você não tiver uma conta Family ID

Como se inscrever no Programa de Humanidades Fevereiro de 2022

Se você atualmente tem um aluno do ensino médio, que está envolvido com algum dos
programas de esportes no SHS e / ou seus filhos participantes do programa SPS
Summer 2021, se você já tiver uma conta Family ID,
poderá entrar para o registro no programa SPS Summer and Extended Day.

Programa de identificação de família para o
programa
Humanidades 2022

https://familyid.helpscoutdocs.com/
https://hello.familyid.com/
https://hello.familyid.com/
https://hello.familyid.com/


PROCESSO DE REGISTRO: Em anexo está um vídeo rápido sobre como se registrar.
Vídeo curto Como se registrar online com o Family ID
Siga estas etapas:

http://assets.cdnma.com/13424/assets/FamilyID%20Videos/New%20User%20.mp4


1. Para encontrar o seu programa, clique no link Programas de verão e dia estendido de
Stoughton e selecione o formulário de registro sob a palavraProgramas.

2. Em seguida, clique no botão verdeRegistrar agorae role, se necessário, até osCriar conta /
Loginbotões verdes. Se esta é a primeira vez que usa o FamilyID, clique emCriar conta.Clique
emLogin, se você já tiver uma conta FamilyID.

3. Criesua conta FamilyID segura inserindo o nome e o sobrenome do proprietário da conta (pai /
responsável), endereço de e-mail e senha. SelecioneAceitoos termos de serviço do FamilyID.
Clique emCriar conta.

4. Você receberá um e-mail com um link para ativar sua nova conta. (Se você não vir o e-mail,
verifique seus filtros de e-mail (spam, lixo, etc.)

5. Clique no link em seu e-mail de ativação, que fará o login em FamilyID.com uma
6. vez no formulário de registro , preencha as informações solicitadas. Todos os campos com um *

vermelho são obrigatórios para obter uma resposta.
7. Clique noContinuarbotãoquando o formulário estiver completo.
8. Revise o resumo do seu registro.

Para ver um registro concluído, selecione a guia 'Registro' na barra azul .
SUPORTE:

● Se você precisar de ajuda com o registro,entrecontato comemFamilyID
em:support@familyid.com ou888-800-5583 x1.

—------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- Os

programas de férias são para os alunos da 2ª - 5ª série matriculados no SPS.

● Os programas são voluntários, quaisquer questões ou preocupações serão tratadas

e compartilhadas com os pais.

● Transporte de e para o programa é fornecido pelos pais / responsáveis.

Entre em contato com Lynda Feeney em l_feeney @ stoughtonschools.org em

relação a quaisquer perguntas sobre os programas de férias SPS acima.

https://www.familyid.com/stoughton-summer-and-extended-day-programs
https://www.familyid.com/stoughton-summer-and-extended-day-programs
mailto:support@familyid.com

