
Cập Nhật Tin Tức của Quí vị vào Infinite Campus 
như thế nào? 

Chào mừng đến Cổng Thông Tin Phụ Huynh và Học Sinh mới (Campus Student và Campus Parent portals) trong Infinite Campus! 
Infinite Campus đặt các thông tin của trường trong tầm tay của quí vị bằng việc tiếp cận hiện thực các tuyên bố, bài tập, chuyên 
cần, điểm học, thời khoá biểu, và nhiều hơn nữa!  Để bắt đầu, nhập vào parent portal tại https://campus.scusd.edu 

Cập Nhật Tin Tức Liên Lạc của Gia Đình: 

Để cập nhật số điện thoại chính của cả gia đình và tất cả các học sinh 
được liệt kê trong hộ gia đình. 

1. Đi tới chỗ More ở trên Index outline (tìm danh mục) phía bên trái của
cửa sổ.

2. Nhấn vào thông tin địa chỉ.

3. Nhập số điện thoại mới

4. Nhấn vào Cập Nhật (Update).

Cập Nhật Tin Tức Liên Lạc (số điện thoại và E-
mail) cho các thành viên gia đình: 

Thông tin liên lạc của từng cá nhân được liệt kê trong hệ thống phải 
được cập nhật riêng.  

1. Đi tới chỗ More ở trên Index outline (tìm danh mục) phía bên trái của

cửa sổ.

2. Nhấn vào thông tin gia đình.

3. Nhập/cập nhật thông tin.

4. Nhấn vào Cập Nhật (Update).

Cần giúp đỡ? 

Đối với các câu hỏi khác về 
cổng thông tin chính của 
Infinite Campus, vui lòng liên 
hệ với trường học của con 
bạn.

Cập Nhật các Thông Báo và Loại Tin Nhắn 

Để nhận dưới dạng Settings ở Góc Bên Phải Trên Cùng các Lựa Chọn 
Liên Lạc được cập nhật cho việc giao tiếp bằng Email, SMS và Điện 
Thoại: 

1. Lập loại thông báo để nhận dưới dạng Thông Báo.

2. Lập một địa chỉ email để sử dụng cho mục đích bảo mật dưới
mục Lập Tài Khoản (Account Settings).

3. Xác định Ngôn Ngữ Giao Tiếp ưa thích và chọn Cách Giao Tiếp
dưới Contact Preferences.

4. Cho mỗi loại tin nhắn, xin chỉ ra cách quí vị thích nhận tin nhắn đó và

nhấn vào save (lưu).
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