
Giới thiệu

ParentSquare là một nền tảng mới mà Học Khu David Douglas sẽ sử dụng

để gửi tin nhắn - email, văn bản hoặc cuộc gọi - đến tất cả các gia đình.

Nền tảng mới này sẽ cải thiện khả năng giao tiếp hiệu quả của chúng tôi với

mọi người trong Học khu.

Sử dụng ứng dụng ParentSquare trên điện thoại của bạn 

Nếu bạn đã tạo tài khoản của mình,

hãy Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập vào ParentSquare:

Nếu địa chỉ email đã đăng ký của bạn là tài khoản gmail, bạn có thể sử dụng tính năng

“Đăng nhập bằng Google."

Nếu email đã đăng ký của bạn không phải là một địa chỉ email, hãy nhập email hoặc số
điện thoại di động có trong hồ sơ của trường bạn.

i. Bạn cần đăng ký tài khoản ParentSquare của mình bằng địa chỉ email và số điện thoại có

trong hồ sơ với trường của bạn.

ii. Kiểm tra email của bạn để biết liên kết đăng ký.

iii. Nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn để đặt mật khẩu của bạn.

iv. Nếu điều này không hiệu quả, vui lòng liên hệ với văn phòng trường học của bạn.

Sử dụng máy tính để đến thẳng ParentSquare 

Nếu bạn đã tạo tài khoản ParentSquare của mình:

Truy cập www.ParentSquare.com và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đăng nhập vào ParentSquare:

Nếu địa chỉ email đã đăng ký của bạn là tài khoản gmail, bạn có thể sử dụng tính năng

“Đăng nhập bằng Google."

Nếu bạn chưa có tài khoản Gmail: Ở bên phải màn hình trong phần “Đăng ký / Tạo mật

khẩu”, hãy nhập email hoặc số điện thoại di động đã đăng ký với trường của bạn và

nhấp vào “ĐI."

Nhấp vào liên kết và làm theo hướng dẫn để đặt mật khẩu của bạn

i. Bạn cần đăng ký tài khoản ParentSquare của mình bằng địa chỉ email và số điện thoại có

trong hồ sơ với trường của bạn.

ii. Kiểm tra email hoặc tin nhắn văn bản của bạn để tìm liên kết đăng ký.

iii. Nếu điều này không hiệu quả, vui lòng liên hệ với văn phòng trường học của bạn.

Nếu bạn muốn xem một Tổng quan về
video ParentSquare cho cha mẹ và người

chăm sóc, hãy quét mã QR.



Ví dụ về Email

Ví dụ văn bản

Nếu bạn có iPhone, hãy

quét mã QR ở trên để tải

xuống ứng dụng

ParentSquare.

Nếu bạn có Andriod, hãy

quét mã QR ở trên để tải

xuống ứng dụng

ParentSquare.


