
 
 

 

 خانواده های گرامی،

 

حصول اطمینان از این است  (BSDWH)ی آموزش و پرورش همیلتون ِونتُورث  ی مدارس ناحیه هیئت مدیره های ما در  یکی از بزرگترین اولویت 

 . که همه دانش آموزان هر روز سالم به مدرسه برسند

  

یک سیستم گزارش  گذاریم، که به اجرا می( lavirAAefaS) سالم رسیدنبه نام  ای ها، ما برنامه برای بهبود بخشیدن به مقرراتمان در مورد غیبت

دهد تا  این برنامه همچنین به کارمندان مدرسه امکان می. نماید دهی غیبت دانش آموزان است که کار گزارش دادن غیبت را برای شما بسیار ساده می

هدف ما این است که همچنان دلیل تمام غیبتها روشن باشد و هر روزه تمام . جانبه پاسخ دهند همههای غیر منتظره به سرعت و به شکل  به تمام غیبت

 .دانش آموزان سرشماری شده، و بدانیم که همه آنها سالم هستند

 

 :دهند ، غیبت کودک را به یکی از سه روش زیر گزارش می(lavirAAefaS) سالم رسیدنی  ها از طریق برنامه خانواده

 

ی  کنید، با انتخاب گزینه اولین باری که از وبسایت استفاده می.   he.logeeSsilliohiA.oa استفاده کنید  WavirAAefaSسایت از وب .1

«le n iS »ی  سپس گزینه. را ایجاد کنید دحساب کاربری خو«rnninnanti»ی  ، و آنگاه گزینه«tiSpAn an rsbinti » را

 .انتخاب کنید 

یا از ) eeehSi aSa  WleAiیا  rAASi rAA WleAiرا از   ltgppSsibbin iAابزارک  با استفاده از تلفن همراه خود،  .2

 le n»ی  کنید، با انتخاب گزینه اولین باری که از این برنامه استفاده می. دانلود کنید( he.logeeSsilliohiA.oa پیوندهای داده شده در 

iS »ی  سپس گزینه. را ایجاد کنید دحساب کاربری خو«rnninnanti»ی  ، و آنگاه گزینه«tiSpAn an rsbinti » را انتخاب کنید. 

 . تلفن خودکار، غیبت دانش آموز را گزارش کنیدتماس بگیرید و  با استفاده از سیستم  ۸۴۴-506-4350 با شماره تلفن رایگان  .3

  

 . آموز در آینده را گزارش کنید توانید در هر زمان غیبت دانش شما می. روز، هفت روز هفته در دسترس هستند ساعت شبانه 24ها  این گزینه

 

آموزان غایبی که غیبت  س با والدین دانشبرای تما  ltgppSsibbin iA epccinetaniافزون بر این، ما از  سیستم اطالع رسانی خودکار 

سیستم اطالع رسانی خودکارچندین بار تالش خواهد کرد تا با والدین تماس بگیرد تا زمانی . فرزندشان از پیش گزارش نشده است استفاده خواهیم کرد

مورد نظر دسترسی پیدا کند، کارکنان دفتر پیگیری خواهند اگر این سیستم نتواند به مخاطبان . که والدین غیبت فرزندشان را تأیید کرده و توضیح دهند

 .کرد

 

شماره تلفن رایگان، وبسایت یا ابزارک تلفن همراه اطالع ، یعنی  lavirAAefaSاگر غیبت فرزند خود را از پیش با استفاده از یکی از ابزارهای 

 .ها را دریافت نخواهید کرد داده باشید، این اعالن

  

 lavirAAefaS ایمیل کردن به مدرسه، غیبت را از پیش با استفاده از سیستم/ به جای ارسال یادداشت یا تلفن کردن ، لطفا   2019آوریل  23از  

و غیبت را )کنند تا اگر دانش آموز شما غایب باشد  می  lavirAAefaSرسانی  در این تاریخ، کارکنان شروع به استفاده از سیستم اطالع. گزارش دهید

 .موضوع را به شما اطالع دهند( ارش نداده باشیداز پیش گز

 

 را در   WavirAAefaSی  آگاهی بیشتر در مورد برنامه. اگر پرسشی دارید، لطفا  با دفتر یا مدیر مدرسه خود صحبت کنید

Bel.S /laviaAAefaSBSDWH  ی خود بیابید مدرسه و در وبسایت. 

 

 .از بردباری و همکاری شما در مدت اجرای این سیستم جدید سپاسگزاریم 

https://go.schoolmessenger.ca/
https://go.schoolmessenger.ca/
http://www.bit.ly/safearrivalHWDSB
http://www.bit.ly/safearrivalHWDSB
http://www.bit.ly/safearrivalHWDSB

