Hãy giữ liên lạc

Các cách liên lạc với Trường Công Lập Seattle
Hàng ngàn gia đình nhận các thông báo quan trọng và kịp thời từ Trường Công Lập Seattle (SPS).
Từ thông điệp của hiệu trưởng đến các thông báo nhắc nhở các ngày nghỉ hoặc thông tin cập nhật
từ tổng giám đốc nha học chánh Juneau, SPS giúp gia đình giữ liên lạc. Hãy cùng nhau tham gia!
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Quý vị muốn nhận cuộc gọi cho một số thông điệp nhưng chỉ nhận email hoặc tin
nhắn cho các thông điệp khác? Quý vị có thể chọn cách quý vị muốn trên mạng.
Xin vào schoolmessenger.com. Nhập vào trang web với địa chỉ email mà quý vị
cung cấp cho trường của con quý vị và chọn cách quý vị muốn nhận thông điệp!

Hãy đảm bảo chúng tôi có email và số điện thoại hiện tại của quý vị. Vào lúc nhập học, phụ
huynh và người giám hộ có thể cập nhật thông tin liên lạc của gia đình ở mẫu đơn Student
Verification. Vào mùa thu này, quý vị sẽ sử dụng trang web Source để nộp thông tin bao gồm
số điện thoại và địa chỉ email. Trang web Source có rất nhiều các thông tin quan trọng khác
bao gồm việc đi học của học sinh và các lớp học. Xin vào ps.seattleschools.org để truy cập the
Source. Hãy vào www.seattleschools.org/source để biết thêm thông tin về cách tạo tài khoản ở
trang the Source.
Tin nhắn (text): Nha học chánh sẽ gửi các thông báo, như là nhắc nhở về các kỳ
nghỉ, bằng cách text ngoài việc gửi email và gọi điện thoại. Để nhận tin nhắn, xin
hãy text “yes” đến số 67587.
Các app cử thiết bị di động: SPS có app dành cho điện thoại với các chức
năng tốt dành cho gia đình và nhân viên. Hãy tải về miễn phí từ App Store hoặc
Google Play và chọn lựa thông tin mà gia đình cần.
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Hãy luôn được cập nhật thông tin với bản tin của nha, thông tin trên mạng và trang web
trong toàn nha!
• Theo tổng giám đốc Juneau ở Twitter @SeattleSupt
• Để biết thông tin cập nhật của nha ở Twitter, theo @SeaPubSchools và @
SeattlePublicSchools
• Quý vị có thể luôn luôn tìm thấy thông tin cập nhật bằng cách vào trang web www.
seattleschools.org.

Để biết thêm thông tin về liên lạc, xin vào www.seattleschools.org/communications.

