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*************Thông Tin FlashAlert************	
Quý Vị Phải Hiệu Lực Hoá Tài Khoản của Quý Vị Hàng Năm	

Tương tự như nhiều trường học, bệnh viện và các tổ chức khác, Học Khu  David Douglas (David 
Douglas School District, viết tắt là DDSD) sử dụng một dịch vụ được gọi là FlashAlert Messenger để 
thông báo cho mọi người về những tình trạng khẩn cấp chẳng hạn như trường mở cửa trễ và trường 
đóng cửa, thông thường vì lý do thời tiết khắc nghiệt. 
 
DDSD khuyến khích các phụ huynh học sinh và nhân viên đăng ký với FlashAlert để nhận được những 
thông báo khẩn cấp này. Quý vị không phải trả tiền để sử dụng dịch vụ này và thông tin của quý vị sẽ 
được bảo mật. Các cá nhân có thể tự đăng ký và quản lý tối đa 3 địa chỉ email của nhà hoặc sở làm 
và/hoặc tin nhắn (text message) trên điện thoại di động (giá biểu của tiêu chuẩn cho tin nhắn điện thoại 
sẽ áp dụng) và/hoặc ứng dụng (app) gởi thông báo của FlashAlert Messenger.  
 
Nếu quý vị đã đăng ký với FlashAlert trong quá khứ, quý vị sẽ cần phải hiệu lực hóa và, nếu cần thiết, 
cập nhật thông tin của quý vị hàng năm. Xin vui lòng sử dụng trình duyệt trang web Firefox, Chrome 
hoặc Safari. Không thể sử dụng trình duyệt trang web Internet Explorer được. 
 
Để Đăng Ký: 

• Truy nhập vào www.flashalert.net/id/DDSD 

• Nhập vào địa chỉ email chính của quý vị 
• Bấm nút “Subscribe” (“Đăng Ký”) 
• Tạo mật mã (password) 
• Bây giờ quý vị sẽ có thể điền thêm thông tin liên lạc 

• Bấm nút “Send Test” (Gửi Thử Nghiệm) để đảm bảo rằng quý vị có thể nhận được tin nhắn. 
Tuân theo các hướng dẫn trong email để hiệu lực hóa và xác nhận kích hoạt địa chỉ email. Quý 
vị sẽ không nhận được các thông báo bằng email hoặc không thể điền thêm các địa chỉ cho đến 
khi quý vị hoàn tất bước xác nhận trên. 

• Bây giờ quý vị có thể điền thêm các địa chỉ email hoặc thêm số điện thoại nhận tin nhắn. 
• Nếu quý vị có tài khoản Twitter, hãy bấm vào biểu tượng Twitter và quý vị sẽ được chuyển đến 

tài khoản của quý vị nơi quý vị có thể nhận “tweets” liên quan đến việc đóng cửa trường vì tình 
trạng khẩn cấp  

 
Muốn Gia Hạn hoặc Cập Nhật Việc Đăng Ký: 

• Truy nhập vào www.flashalert.net/id/DDSD 

• Bấm vào mục “Manage my existing Subscription” (“Quản lý tài khoản hiện hữu của tôi”). 
• Đăng nhập vào 

• Xem xét và/hoặc cập nhật địa chỉ email hiện hữu chính của quý vị và cập nhật nếu cần thiết. 
• Khi làm xong, nhấn chọn “log out” đểrời khỏi hệ thống. Quý vị được gia hạn thêm một năm. 

 
Lưu Ý: Xin vui lòng hiểu rằng với sự tăng triển mạnh mẽ của email rác (spam) và kết quả từ 
những bộ lọc email rác, việc đảm bảo email đã được gởi đến nơi là chuyện không thể làm được 
vì các bộ lọc khác nhau sẽ ngăn chận những email khác nhau.  
Trong khi những tin nhắn bằng điện thoại không còn được hỗ trợ chính thức vì bị trì hoãn và các 
tin nhắn bị các hãng điện thoại cắt ngắn đi. Tuy nhiên, các hướng dẫn được cung cấp trên trang 
quản lý tài khoản của quý vị về việc đưa địa chỉ text vào hệ thống để hoạt động như là địa chỉ 
email.  
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Các tin nhắn điện thoại không gởi được đến người nhận vì hệ thống điện thoại di động 
bị quá tải sẽ tự động bị bỏ đi sau 90 phút. Để thay thế cho những tin nhắn bằng điện 
thoại, FlashAlert đề nghị quý vị dùng ứng dụng (app) Android/iOS miễn phí, FlashAlert 
Messenger và kèm ứng dụng này vào tài khoản của quý vị. 
 

Xin nhắc nhở: trang web DDSD sẽ luôn luôn cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về 
việc đóng cửa trường. Trong trường hợp thời tiết xấu hoặc việc trường đóng cửa không 
đự định trước hoặc mở cửa trễ, kiểm tra thường xuyên trên mạng tại 
www.ddouglas.k12.or.us và những kênh truyền thông khác như đài ra-đi-ô và TV địa 
phương. 	


