
Đăng ký nhận tin nhắn (text message) từ Sở 
giáo dục (OSD)
 

Quý vị có muốn nhận được thông tin từ Sở giáo dục Olympia qua 

tin nhắn (text message), nhưng không biết cách đăng ký không?  

Không sao, chúng tôi sẽ giúp quý vị đăng ký.

Nếu quý vị là phụ huynh học sinh thuộc sở giáo dục Olympia,  có 

thể đăng ký nhận tin nhắn (text message) với ba bước đơn giản 

như sau:

● Đăng nhập vào tài khoản Skyward của phụ huynh (chọn và 
bấm vào ‘Skylert’ ở bên cột phía bên trái), chọn một số điện 
thoại di động mà bạn muốn nhận tin nhắn, đả liệt kê sẳn 
trong bốn cột dưới phần ‘Số điện thoại nhắn tin’ (Text 
message number).

● Nếu số điện thoại quý vị muốn nhận tin nhắn không có liệt 
kê một trong bốn cột này, quý vị có thể tự điền thêm vào số 
điện thoại khác. Quý vị có thể chọn thể loại thông tin liên lạc 
mà quý vị mong được nhận như là: tin khẩn cấp, điểm danh, 
tin tổng quát và tin về dịch vụ thực phẩm.

● Tại thời điểm này, quý vị đồng thời có thể xem lại và/hoặc 

cập nhật số điện thoại và địa chỉ email liên lạc theo ý muốn 

trong Skylert.

● Dùng thiết bị di động mà quý vị muốn nhận tin nhắn đánh “y” 



hoặc “yes” gởi đến Sở giáo dục vào số mã ngắn “67587”.

Sau khi hoàn tất các bước này, quý vị sẽ lập tức nhận được tin 
nhắn phản hồi từ Sở giáo dục, xác nhận quý vị đã đăng ký muốn 
nhận tin nhắn (text message). Quý vị có thể từ chối nhận thông 
tin từ sở giáo dục bất cứ lúc nào bằng cách đánh tin nhắn “n” 
hoặc “no” vào số mã ngắn “67587”.
Mặc dù số mã ngắn của OSD ”67587” luôn là số mà quý vị sẽ 

nhận thông tin, nhưng mỗi tin nhắn quý vị nhận sẽ bắt đầu bằng 

“OlympiaSD”, để tránh nhầm lẫn ai là người đang nhắn tin.

Xin Lưu ý:  Thông tin liên lạc bằng tin nhắn (text message) chỉ 

dành riêng cho thông tin khẩn cấp và tin cần liên lạc ngay vì thời 

gian giới hạn, từ trường và sở giáo dục. Chúng tôi không sử dụng 

tin nhắn (text message) cho những thông tin tổng quát.

Nếu quý vị có thêm bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc với 

Phòng truyền thông của Sở giáo dục tại (360) 596-6103 hoặc 

email: communications@osd.wednet.edu.

 


