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Kính gởi phụ huynh, 
  
Đăng ký trực tuyến sẽ mở vào ngày 5 tháng 7, 2016! Tất cả các phụ huynh bắt buộc 
phải đăng ký học cho con em trước khi trường khai giảng. Phụ huynh sẽ có thể 
truy cập vào liên kết đăng ký cá nhân của họ bên trong tài khoản của cổng thông tin 
phụ huynh. Đánh dấu liên kết này ngày hôm nay để truy cập nhanh vào cổng thông tin. 
Infinite Campus cũng có chức năng thiết lập lại mật khẩu mới. Xin nhấn ở đây để xem 
xét các chức năng thiết lập lại mật khẩu mới. 
  
Nếu quý vị ghi danh một học sinh mới  từ gia đình của quý vị vào DMPS cho niên học 
16-17, xin vui lòng điền tất cả các đơn ghi danh bằng cách nhấn Ở đây. Điều này sẽ 
đảm bảo học sinh mới của quý vị sẽ được tính trong đơn đăng ký trực tuyến của quý vị. 
  
Phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến tại nhà, tại trường của con quý vị trong mùa 
hè, hoặc bất cứ nơi nào bạn có thể truy cập internet.  Thêm vào đó, DMPS sẽ có một gian 
hàng trong toà nhà East Grandstand ở IOWA STATE FAIR với nhân viên sẵn sàng trợ 
giúp phụ huynh với việc đăng ký từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày của hội chợ.  
  
 

Quý vị sẽ cần phải cung cấp một căn cước có hình chính thức, cũng như một bằng 
chứng về địa chỉ xác nhận nơi cư trú của con quý vị. Các loại tài liệu sẽ được chấp 
nhận bao gồm (nhưng không giới hạn): Hoá đơn điện nước mới nhất, giấy đăng ký xe 

hiện hành, thủ tục giấy tờ từ Bộ Xã Hội gần đây, hợp đồng thuê ký hoặc, thư công chứng từ 
chủ nhà.  
 
 

Cám ơn! 
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