myKAA Login Instructions
To login to myKAA, our new student information and learning management system, use the URL link:
: يرجى الذهاب الى الرابط التالي، النظام اﻻلكتروني الجديدmyKAA

للدخول الى

https://kaa-herndon.myschoolapp.com/app#login

You will need your myKAA Username and
Password. To get this information click on
the “Forgot login or First time logging in?”
link at the bottom right corner.
 يجب الحصول على اسمmyKAA للدخول الى
 للحصول عليها اضغط على.المستخدم والرقم السري
:الرابط
“Forgot login or First time logging in?”
.الظاهر في أدنى الزاوية اليمنى

At the next prompt, enter your email address
and check the boxes next to “Username” and
“Password”.
ثم يجب ادخال البريد اﻻلكتروني ووضع إشارة بجانب اسم
.المستخدم والرقم السري

You will receive two email messages providing
your Username and a link to set your password.
بعدها سيتم استﻼم بريدين الكترونيين لتزويدكم باسم المستخدم
.وﻹدخال رقم سري جديد

Add the following email addresses
to your address book/whitelist so
that our emails are not blocked:

kaa-herndon@myschoolapp.com
kaa-herndon@myschoolemails.com

يرجى إضافة البريدين اﻻلكترونيين الظاهرين
الى قائمة العناوين اﻻلكترونية المخزونة لديكم
.لتسهيل استﻼم أي بريد قادم من قبلها

If you share an email address with a family member who is also in our system, you will receive an additional prompt that
requires you to enter your first name, last name and your email address; this will ensure you receive your own unique
Username and Password.
 سيتم ارسال بريد الكتروني يطلب ادخال اﻻسم اﻻول للمستخدم،في حالة اشتراك العائلة في بريد الكتروني واحد موجود أصﻼً في قاعدة بيانات المدرسة
. وسيقوم النظام تلقائيا ً بارسال اسم مستخدم ورقم سري جديد، والبريد اﻻلكتروني، اسم العائلة، الجديد

For assistance please contact us at the following
email. Please be sure to include the names of
your children that attend KAA and please specify
that you need assistance with your myKAA login.

للمساعدة يرجى التواصل على البريد اﻹلكتروني الموضح
أدناه مع وضع أسماء ابنائكم وتوضيح رغبتكم في الحصول

info@kaa-herndon.com

myKAA

على مساعدة للدخول الى

