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NHẮN TIN: Các Trường Công Lập Saint Louis hiện 
đang sử dụng tin nhắn bằng điện thoại để giao 
tiếp với các gia đình. Hãy tham dự để nhận tin 
nhắn của chúng tôi! Bạn chỉ cần nhắn tin "YES" 
đến số 67587 và bạn sẽ được đăng ký! 

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI: Các Trường Công Lập Saint Louis có tài khoản trên Twitter, 

Facebook, Linked In và Instagram. Hãy theo dõi chúng tôi để có thông tin mới nhất, cùng với 
những tin tức tốt lành mà sẽ làm cho bạn tự hào là một 
gia đình của Các Trường Công Lập Saint Louis. 

Twitter: @SLPS_Info 
Instagram: @SLPS_Info 
Facebook: stlpublicschools 
Linked In: Saint Louis Public Schools
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HÃY NÓI CHUYỆN: Có một câu hỏi 
hoặc muốn chia sẻ một bình luận 
hoặc mối quan tâm với nhân viên? 
Hãy sử dụng dịch vụ khách hàng Let's 
Talk! Rất đơn giản chỉ cần truy cập www.slps.org và nhấp vào một trong các biểu 
tượng nói về Let's Talk! Sau đó, làm theo hướng dẫn để gửi câu hỏi hoặc nhận 
xét. Hệ thống sẽ đưa ra câu hỏi hoặc nhận xét của bạn cho đại diện hoặc nhóm 
chuyên trách của khu học chánh chuyên về chủ đề đó. 

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời bạn trong vòng ba ngày làm việc nếu bạn 
bao gồm email hoặc số điện thoại. Chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi hoặc 
nhận xét được gửi nặc danh. 

Thay vì tiếp cận trên điện thoại di động của chúng tôi? Bạn cũng có thể tải xuống 
ứng dụng iOS hoặc Android vào điện thoại của bạn. Sử dụng ID: SL0972

TIN NHẮN TRƯỜNG: Học khu và các trường cá nhân có thể gửi cho bạn robocall 
và email thông qua hệ thống này. Để đảm bảo bạn nhận được tin, vui lòng thường 
xuyên cập nhật thông tin liên lạc của bạn với thư ký của trường.

QUESTIONS OR CONCERNS? PLEASE CONTACT: 
Meredith Pierce 

Interim Communications Director
Saint Louis Public Schools 
meredith.pierce@slps.org 


