Giữ Liên Lạc để biết Sự Tiến Bộ của Học Sinh và các Tuyên Bố Quan Trọng
Đăng Ký ngay hôm nay để Nhận được sự Tiếp Cận và Liên Lạc hiện thực từ các Trường
Trong đại dịch này, việc liên lạc thì quan trọng. Chúng tôi biết quí vị cần các công cụ để nhận
được tin tức cập nhật về sự tiến bộ của con mình cũng như việc giao tiếp với các giáo viên và
nhân viên trường.
Giữ Kết Nối với Infinite Campus
Chúng tôi cần tất cả các phụ huynh và người giám hộ cập nhật tài khoản Infinite Campus về
email và số điện thoại hiện tại. Infinite Campus là Cổng Thông Tức Phụ Huynh trực tuyến của
học khu mà có thể được tiếp cận thông qua một App của điện thoại thông minh (Mobile App),
một thiết bị di động hay máy tính. Phần này sẽ cho quí vị quyền tiếp cận hiện thực các báo cáo
học tập của con quí vị và các tuyên bố quan trọng khác!
Giao Tiếp với Giáo Viên và Nhận Được Quyền Tiếp Cận Ngay Lập Tức
Phần này sẽ cho quí vị quyền tiếp cận hiện thực hồ sơ học tập của con mình và các tuyên bố
quan trọng khác! Cổng được thiết lập để cho phép các phụ huynh/người giám hộ không chỉ xem
được sự tiến bộ và các hoạt động của học sinh, mà còn tăng cường giao tiếp với các giáo viên,
và để nhận các tin tức và sự trợ giúp cần thiết nhằm hỗ trợ cho sự thành công của con quí vị.
Cách Thức để Đăng Ký
Nếu quí vị không thể truy cập vào Cổng Thông Tin của Phụ Huynh trong Infinite Campus, xin
dùng webform này để khởi động tài khoản của mình. Tuần tới, học khu cũng sẽ liên hệ với các
phụ huynh/người giám hộ nào cần đăng ký vào Cổng Thông Tin. Hãy để ý email của mình vào
ngày 24 tháng 8 với một email và khoá khởi động riêng biệt. Xem một email mẫu bằng cách
nhấn vào đây. Nếu quí vị không nhận được email với phần hướng dẫn cách khởi động, xin cập
nhật địa chỉ email của quí vị và tin tức liên lạc bằng cách liên hệ trực tiếp trường của con
mình.
Giữ Tin Tức được Cập Nhật của Quí Vị
Nhấn vào đây để có các hướng dẫn về cách thức cập nhật tin tức của quí vị. Cần thêm tin tức
hay có câu hỏi nào thêm về Cổng Thông Tin Phụ Huynh trong Infinite Campus, xin liên lạc số
916-643-9445. Sau khi nhà trường khai giảng vào ngày 3 tháng 9, xin liên lạc trường của quí vị
nếu có bất kỳ thắc mắc nào.

