Thân gởi phu huynh hay người giám hô,
Trường Công Lập Portland sử dung dịch vu Tin nhắn Hoc đường, SchoolMessenger (SMS) để
goi điện thoại và email cung câp thông tin hoc đường quan trong cho các gia đình. Chúng tôi
cũng có thể gửi thông báo bằng tin nhắn, nhưng bạn phải “chon tham gia” hoặc đồng ý nhận
dịch vu này.
Vui lòng đảm bảo rằng trường hoc cua con em có số điện thoại di đông hiện tại cua bạn
trong hồ sơ để nhận tin nhắn cua chúng tôi.
Bạn có thể tham gia vào dịch vu miễn phí này bằng cách trả lời “Y” hoặc “YES” tới số mã
ngắn cua trường chúng tôi, 67587 v à bạn sẽ nhận được hồi âm như sau:
Bạn đã đăng ký thông báo 4SchoolMessenger. Trả lời STOP để hủy, HELP để được trợ giúp. Giá
tin nhắn & dữ liệu có thể áp dụng. Tần suất tin nhắn khác nhau. Schoolmessenger.com/txt

Bạn cũng có thể chon không nhận những tin nhắn này bât cứ lúc nào bằng cách trả lời
“Stop” cho môt trong những tin nhắn cua chúng tôi.
Vui lòng kiểm tra với công ty cung câp dịch vu di đông cua bạn để biết thông tin về gói dịch
vu di đông cua mình và bât kỳ khoản phí nào có thể có liên quan đến dịch vu nhắn tin.
Trường Công Lập Portland không hoàn trả bât kỳ khoản phí nào liên quan đến việc gửi hoặc
nhận tin nhắn.
Nếu bạn có bât kỳ câu hỏi nào, vui lòng goi số 207-874-8111 hoặc gửi email cho chúng tôi
theo địa chỉ inquiry@portlandschools.org. Cảm ơn rât nhiều vì sự chú ý quan tâm cua bạn
đến vân đề này.
Trân trong,

Grace Valenzuela

Giám đốc Điều hành, Truyền thông và Đối tác Công đồng.
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