خانواده های عزیز،
در هیأت مدیرۀ مکاتب همیلتون و ونتورت ) ، (HWDSBیکی از بزرگترین اولویت های ما حصول اطمینان از این است که همۀ
شاگردان هر روز با مصئونیت به مکتب برسند.
برای تقویت طرزالعمل های ما برای غیر حاضری ها ،ما روش رسیدن مصئون ( (SafeArrivalرا بکار میاندازیم ،این یک سیستم
گزارشدهی غیر حاضری یک شاگرد است که این را خیلی آسان میسازد که شما غیر حاضری ها را گزارش دهید .این سیستم
همچنین به کارمندان مکتب اجازه میدهد تا به سرعت و به طور کامل به غیرحاضری های غیرواضح پاسخ ارائه نمایند .هدف ما این
است تا غیر حاضری ها واضح گردیده و تمام شاگردان هر روز محسوب شوند ،با در نظر داشت اینکه تمام آنها مصئون هستند.
با استفاده از روش رسیدن مصئون ،خانواده ها غیرحاضری طفل شانرا به یکی از سه طریقۀ ذیل گزارش میدهند:
 )1از صفحۀ انترنتی رسیدن مصئون  go.schoolmessenger.caاستفاده کنید .اولین بار که ازین صفحۀ انترنتی استفاده میکنید،
ثبت نام ( (Sign Upرا انتخاب کرده و برایتان یک صورت حساب بسازید .اول حاضری ( (Attendanceو بعداً گزارشدهی یک
غیرحاضری ( (Report an Absenceرا انتخاب نمایید.
 )2با استفاده از دستگاه تلفن همراه خود ،برنامه  SchoolMessengerرا از  Apple App Storeیا Google Play Store
(یا از صفحۀ انترنتی  )go.schoolmessenger.caدانلود کنید .اولین بار که ازین صفحۀ انترنتی استفاده میکنید ،ثبت نام
( (Sign Upرا انتخاب کرده و برایتان یک صورت حساب بسازید .اول حاضری ( (Attendanceو بعداً گزارشدهی یک
غیرحاضری ( (Report an Absenceرا انتخاب نمایید.
 )3به شمارۀ تلفن رایگان  844-506-4350در تماس شده تا با استفاده از سیستم تلفن خودکار یک غیرحاضری را گزارش دهید.
این گزینه ها  24ساعت در روز ،هفت روز در هفته در دسترس هستند .شما میتوانید یک غیر حاضری آینده را در هر وقت گزارش
کنید.
عالوه براین ،ما از  ،SchoolMessenger Communicateکه یک سیستم خودکار اطالع رسانی است ،برای تماس با والدینی
کار میگیریم که طفل شان غیر حاضر بوده و غیر حاضری از قبل گزارش نشده باشد .این سیستم خودکار اطالع رسانی تالش خواهد
کرد تا چندین بار با والدین تماس بگیرد تا والدین غیرحاضری را تأیید و توضیح دهند .اگر این سیستم نتواند به مخاطبین تعیین شده
در تماس شود ،کارمندان مکتب آنرا پیگیری خواهند کرد.
اگر شما غیر حاضری طفل تانرا با استفاده از روش رسیدن مصئون ،شمارۀ تلفن رایگان ،صفحۀ انترنتی ،و یا برنامۀ تلفن همراه از
قبل گزارش دهید ،شما پیام های اطالع رسانی را دریافت نخواهید کرد.
سر از تاریخ  23اپریل  ،2019به جای ارسال یادداشت ها ،تماس تلفنی یا ارسال ایمیل به مکتب ،لطفا با استفاده از روش رسیدن
مصئون ( (SafeArrivalغیرحاضری ها را گزارش دهید .سرازین تاریخ ،کارمندان مکتب استفاده از روش رسیدن مصئون
( (SafeArrivalرا آغاز خواهند کرد تا به شما اطالع دهند که آیا طفل شما غیر حاضر است یا خیر (در صورت که شما از قبل
غیر حاضری را گزارش نداده باشید).
اگر سوالی دارید ،لطفا با ادارۀ مکتب با مدیر مکتب صحبت کنید .معلومات بیشتر در مورد روش رسیدن مصئون
( (SafeArrivalرا از صفحۀ انترنتی مکتب  bit.ly/safearrivalHWDSBبدست آرید.
ما از همکاری و حوصلۀ تان در جریان تطبیق این سیستم ابراز امتنان مینماییم.

