Vietnamese version
Kính chào các gia đình,
Chào mừng đến với lớp học của tôi! Tôi rất mong được hợp tác với quý vị để hỗ trợ học sinh của quý vị
trong học năm học này. Tôi sẽ sử dụng TalkingPoints để liên lạc với quý vị bằng tin nhắn văn bản hoặc
ứng dụng di động. Tất cả những gì quý vị cần là một chiếc điện thoại di động để nhận các thông báo và
tin nhắn của lớp từ tôi về học sinh của quý vị.
Đây là cách hoạt động. Tôi sẽ gửi cho quý vị một tin nhắn văn bản bằng tiếng Anh và quý vị sẽ nhận
được tin nhắn bằng ngôn ngữ Việt nam. Quý vị có thể trả lời lại hoặc gửi tin nhắn cho tôi bằng ngôn
ngữ Việt nam, vì TalkingPoints sẽ dịch tin nhắn của quý vị sang tiếng Anh cho tôi. Quý vị cũng có thể trả
lời bằng tiếng Anh hoặc bằng biểu tượng cảm xúc. ☺ Hãy thử xem!
-

TalkingPoints là miễn phí! Sẽ không bị tính phí nếu quý vị có kế
hoạch nhắn tin không giới hạn. Nếu không, phí nhắn tin văn bản
tiêu chuẩn sẽ được áp dụng

-

Quý vị có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào bằng cách nhắn tin
GOODBYE (TẠM BIỆT)

-

Quý vị cũng có thể tham gia lớp học của tôi bằng cách tải xuống
TalkingPoints Dành Cho Ứng Dụng Điện Thoại Di Động của Phụ
Huynh (Parents Mobile App) trong cửa hàng ứng dụng trên iPhone
hoặc Android!

Vui lòng điền thông tin bên dưới để đăng ký!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Tờ Đăng Ký của TalkingPoints
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