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Cách Thức  Tiếp Cận Tin Tức Học Sinh Trên Mạng 
Hệ Thống Mới Thay Thế cho Zangle vào ngày 21 Tháng 4, 2014 

 
Sau mùa nghỉ Xuân, Zangle sẽ được thay thế bằng hệ thống mới về tin tức của học sinh 
chúng ta, Infinite Campus.  Được chi trả bởi nguồn quỹ trái phiếu Measure Q, Infinite Campus 
là một hệ thống cập nhật mới nhất dành cho các phụ huynh và học sinh để kiểm soát vấn đề 
chuyên cần, bài tập, thứ hạng, thời khóa biểu và việc trao đổi với nhân viên trường.     
 
Xin chú ý rằng trong giai đoạn chuyển đổi, cả Infinite Campus và Zangle sẽ không hoạt động 
trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4.  Quí vị nhớ viễn nạp tất cả các tin tức cần 
thiết trước thời gian này.  Vào thứ Hai, ngày 21 tháng 4, Infinite Campus* sẽ hoạt động và chỉ 
có sẵn cho những ai hiện đang sử dụng Zangle.   
 
Cách Thức Tiếp Cận Tin Tức Học Sinh Trên Infinite Campus:  
 

HỌC SINH PHỤ HUYNH 

 Bắt đầu ngày 21 tháng 4, hãy lên trang 
mạng http://www.scusd.edu và nhấn con 
trỏ vào đường dẫn Infinite Campus.  

 Bắt đầu ngày 21 tháng 4, mang theo 
một thẻ căn cước có hình hiện tại tới 
trường của con quí vị.    

 Đăng nhập vào tài khoản của các em theo 
tin tức sau đây.   

 
Tên đăng nhập (Username): Số thẻ học 
sinh (Student ID) 
 
Mật khẩu (Password): chữ tắt tên và họ + 
tháng, ngày, năm sinh.  Ví dụ: John Smith 
sinh Tháng 7, ngày 4, 1995. Mật khẩu là: 
JS070495. 

 Nhân viên văn phòng sẽ đưa cho quí vị 
một tên đăng nhập (username) và một 
mật khẩu (password) để vào Infinite 
Campus.  (Quí vị không thể dùng tin 
tức tài khoản trong Zangle để đăng 
nhập.)  
 

 Hãy lên trang mạng 
http://www.scusd.edu và nhấp con trỏ 
vào đường dẫn Infinite Campus để 
đăng nhập. 

 

Nếu quí vị có bất kỳ khó khăn trong việc đăng nhập hay tin tức để vào trong tài khoản Infinite 
Campus của quí vị, xin liên lạc văn phòng trường hoặc Phòng Hỗ Trợ (Help Desk) của học 
khu Sacramento tại số (916) 643-9445.  
 
*Việc tiếp cận tới Infinite Campus sẽ là một chương trình mang tính thử nghiệm cho suốt phần còn lại của năm 
học.  Nếu quí vị tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào trong hồ sơ của quí vị hay trong dữ liệu của học sinh, xin liên lạc 
Phòng Hỗ Trợ (Help Desk) ngay lập tức. 	


