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Giới thiệu Ứng dụng Nhắc Nhở (Remind App) đến 
các gia đình PPS 
 
Kính gửi các bậc phụ huynh và người giám hộ của PPS, 
 
Chúng tôi biết đây là thời điểm chuyển tiếp như là chúng tôi chuyển, từ học tập ở trường học 
sang học từ xa tại nhà trong suốt thời gian đóng cửa trường. Để tiếp tục làm việc theo cách 
tương tự với các học sinh của chúng tôi như đã từng làm trong trường học của chúng tôi, hiệu 
trưởng, giáo viên và nhân viên tư vấn sẽ cần, để có thể liên lạc với quý vị và con em của mình 
đồng thời duy trì sự an toàn và riêng tư cho tất cả mọi người. Vì lí do này, chúng tôi đang hợp 
tác với Remind để cung cấp một nền tảng đơn giản cho tất cả chúng ta cùng nhau tham gia.  
 
Remind không thay thế Google Classroom hoặc SeeSaw. Đó là những nền tảng được PPS phê 
duyệt nơi học sinh sẽ nhận được bài vở của họ và / hoặc có hội họp video trong lớp học. Remind 
là một công cụ tuyệt vời để hỗ trợ các tương tác một-một. Nó sẽ thay thế những điều mà học 
sinh, giáo viên, cố vấn và ban giám hiệu thường làm như ở trường, có giờ làm việc, đặt câu hỏi, 
cần giúp đỡ làm bài tập, nói chuyện với nhân viên tư vấn về một vấn đề hoặc mối quan tâm, vv.  
Remind cho phép quý vị để lại tin nhắn, thực hiện cuộc gọi, gửi lời nhắc nhở, chia sẻ video và 
hình ảnh và cho phép PPS theo dõi tất cả các tương tác.  
 
Như là một phần triển khai, các tài khoản chính thức sẽ được tạo cho tất cả các giáo viên, phụ 
huynh, người giám hộ và học sinh tại Sở Học Chánh Portland. Trong vài ngày tới, quý vị sẽ nhận 
được email hoặc tin nhắn từ Remind. Chỉ cần làm theo các bước trong tin nhắn để thiết lập tài 
khoản cho quý vị. Đây là một video Here is a video demo để xem Remind hoạt động như thế 
nào. 
  
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc sử dụng Remind, vui lòng liên lạc trực 
tiếp với hiệu trưởng của mình. Chúng tôi rất vui mừng để có cơ hội tham gia với gia đình của quý 
vị trong thời gian này!      
 

http://remind.com/
https://youtu.be/W3_UQAC9hro

