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 Các tin nhắn thông 

báo sẽ đến từ số điện 

thoại 675-87. Nếu trước 

đây quý vị đã từng nhận 

được thông báo qua hệ 

thống SchoolMessenger 

từ một học khu khác, thì 

số này sẽ hiển thị dưới 

dạng số liên lạc đã lưu.  

  

 

Quý vị sẽ nhận được 

thông báo dựa trên các 

lựa chọn ưu tiên của 

quý vị trên Infinite 

Campus (IC), kể cả 

hình thức liên lạc và 

ngôn ngữ muốn sử 

dụng. 

 

 

Sửa đổi các lựa chọn 

ưu tiên của quý vị 

trong Cổng Thông tin 

dành cho Phụ huynh 

và Học sinh. 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

DPS đang bắt đầu sử dụng một hệ thống mới để cảnh báo cho 

các gia đình khi có trường hợp khẩn cấp ở trường. Bắt đầu từ 

giữa tháng Mười Một, chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống 

SchoolMessenger để gởi các thông báo khẩn cấp đến các số liên 

lạc của phụ huynh và người giám hộ, cũng như cho các học sinh 

trung học phổ thông đã đăng ký nhận thông báo. Các thông báo 

này bao gồm: 

 

 Tin nhắn, thư điện tử email và thông tin liên lạc qua điện 

thoại liên quan đến việc đóng cửa trường, tan học sớm, 

hoặc vào học trễ 

 Thông báo về việc niêm phong dừng hoạt động hoặc 

niêm phong đóng cửa 

 

Hãy chờ đón một thông báo chào mừng từ SchoolMessenger 

vào giữa tháng Mười Một, dưới dạng một tin nhắn, cuộc gọi 

điện hoặc thư điện tử, dựa trên lựa chọn ưu tiên của quý vị 

trên Infinite Campus (IC). Các trường học sẽ tiếp tục sử dụng 

IC Messenger cho đến khi DPS chuyển đổi hoàn toàn sang hệ 

thống SchoolMessenger cho các thông tin liên lạc ở trường 

trong giai đoạn sau.    

 
 

Quý vị có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin?  

Hãy truy cập www.dpsk12.org/schoolmessenger  
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