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PowerSchool 
ПОРТАЛ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА УЧНІВ 

 
Наша школа користується онлайн-журналом обліку успішності PowerSchool. 
Дотримуйтеся вказівок на звороті цього листа, щоб отримати доступ до інформації про 
свою дитину в PowerSchool. Ви зможете в будь-який час побачити оцінки своєї дитини, 
усі зміни щодо оцінок та невиконані роботи. У Вас є можливість завантажити додаток на 
телефон і налаштувати оповіщення, щоб стежити за прогресом та успішністю своєї 
дитини.  Крім того, Ви також можете отримати доступ до оцінок з допомогою 
комп'ютера. Батьки/опікуни можуть створити обліковий запис і завдяки ньому отримати 
доступ до всіх своїх облікових записів через єдиний логін.   Ви можете створити власні 
ім'я користувача та пароль, якими будете користуватися щороку, поки Ваша дитина не 
закінчить навчання в школі.   
 
 

Обов'язково зберігайте свої ім'я користувача та пароль у надійному місці, 
 оскільки вони будуть використовуватися для Вашої дитини до завершення 

середньої школи. 

 

Ідентифікатор учня для доступу  

 
 

Пароль доступу 

 

 
Якщо Ви вже маєте обліковий запис, але Вам потрібно додати до нього іншу 
дитину: 
увійдіть на сторінку ParentPortal, оберіть «Account Preferences», натисніть на вкладку 
«Students» і додайте свою дитину з допомогою наданих ідентифікатора та пароля 
доступу. Якщо за Вашим обліковим записом зареєстровано кілька дітей, Ви можете 
переходити від вкладки однієї дитини до вкладки іншої, натискаючи на ім'я. Ім'я 
з'явиться в блакитному рядку меню у верхній частині сторінки.  

 



 

Якщо батьки/опікуни користуються одним обліковим записом,  
за один раз ТІЛЬКИ ОДИН із них матиме доступ до облікового запису.  

Як створити обліковий запис на Порталі для батьків 
 

1. Для доступу до Порталу для батьків оберіть один із поданих нижче 
варіантів.  

A. https://bedford.powerschool.com/public/home.html  
B. Зайдіть на вебсторінку округу чи Вашої школи та натисніть на «Quick 

Links», а потім на «Parent Portal», щоб авторизуватися.  

2. Оберіть вкладку «Create Account» і натисніть на синю кнопку «Create 

Account».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Заповніть необхідні поля. На лицьовій стороні цього аркуша зазначені 
ідентифікатор та пароль доступу для Вашої дитини.   Прокрутіть униз та 
виберіть «Відправити».        

 
 
 

0. Ім'я 
1. Прізвище 
2. Електронна адреса 
3. Вкажіть електронну адресу ще раз 
4. Ім'я користувача в окрузі [SWPG] 
5. Пароль 
6. Вкажіть пароль ще раз 

 
 

A. Ім’я та прізвище учня 
B. Ідентифікатор для доступу 
C. Пароль доступу 
D. Родинний зв'язок 

https://bedford.powerschool.com/public/home.html

