પ્રિય પરિવાિો,
હેપ્રિલ્ટન-વેન્ટવર્થ રિપ્રરિક્ટ રકૂલ બોિથ (HWDSB) ખાતે પ્રવદ્યાર્ીઓ દિિોજ સલાિત િીતે શાળાએ પહોંચે તે સુપ્રનપ્રચચત
કિવુું એ અિાિી સૌર્ી િહત્વની િાર્પ્રિકતાઓ પૈકીની એક છે .
ગેિહાજિીઓ અુંગેની અિાિી િરિયાઓને િજબૂત કિવા અિે એક પધ્ધપ્રત SafeArrival (સેફ એિાઇવલ) દાખલ કિી
િહ્યા છીએ, જે તિાિા િાટે ગેિહાજિીઓની જાણ કિવાનુું ખૂબ સહેલુું બનાવશે. તે શાળાના કિથચાિીઓને તિાિ અરપષ્ટ
ગેિહાજિીઓનો ઝિપર્ી અને સુંપૂણથ િીતે િપ્રતભાવ આપવાની છુ ટ આપશે. અિારું ધ્યેય છે કે તિાિ ગેિહાજિીઓ રપષ્ટ
ર્યેલી હોય અને દિેક રદવસ િાટે તિાિ પ્રવદ્યાર્ીઓની ગણત્રી, એ સૌ સલાિત છે એ જાણીને, ર્યેલી હોય.
SafeArrival વિે પરિવાિો બાળકની ગેિહાજિીની જાણ ત્રણ િીતે કિી શકશે:
1. SafeArrival વેબસાઇટ, go.schoolmessenger.ca નો ઉપયોગ કિો. તિે વેબસાઇટનો િર્િ વખત
ઉપયોગ કિો, ત્યાિે તિારું ખાતુું ખોલાવવા Sign Up (સાઇન અપ) પસુંદ કિો. Attendance (એટેન્િન્સ)
પસુંદ કિો પછી Report an Absence (રિપોટથ એન એબ્સન્સ) પસુંદ કિો.
2. તિાિા િોબાઇલનો ઉપયોગ કિીને એપલ એપ રટોિ અર્વા ગૂગલ પ્લે રટોિ (અર્વા
go.schoolmessenger.ca િાુંની લલુંક્સર્ી) SchoolMessenger ઍપને િાઉનલોિ કિીને ઇન્રટોલ કિો.
ઍપનો તિે િર્િ વખત ઉપયોગ કિો, ત્યાિે તિારું ખાતુું ખોલાવવા Sign Up (સાઇન અપ) પસુંદ કિો.
Attendance (એટેન્િન્સ) પસુંદ કિો પછી Report an Absence (રિપોટથ એન એબ્સન્સ) પસુંદ કિો.
3. ગેિહાજિીની જાણ કિવા, પ્રનિઃશુલ્ક ફોન નુંબિ 844-506-4350 ની રવચાપ્રલત ફોન પધ્ધપ્રતનો ઉપયોગ કિીને,
ફોન કિો.
આ પ્રવકલ્પો દિિોજ/24 કલાક, સપ્તાહના સાતેય રદવસ ઉપલબ્ધ હોય છે . તિે ભપ્રવષ્યની ગેિહાજિીની જાણ કોઇપણ
સિયે કિી શકો છો.
તે ઉપિાુંત, જે બાળકની ગેિહાજિીની જાણ અગાઉર્ી નહીં ર્ઈ હોય એવા વાલીઓનો સુંપકથ કિવા, અિે અપ્રધસૂચના
આપવાની રવચાપ્રલત પધ્ધપ્રત SchoolMessenger Communicate (રકૂલ િેસન્ે જિ કોમ્યુપ્રનકેટ)નો ઉપયોગ કિીશુું.
અપ્રધસૂચના આપવાની આ રવચાપ્રલત પધ્ધપ્રત, જયાું સુધી ગેિહાજિીની પુપ્રષ્ટ અને ખુલાસો નહીં ર્ાય ત્યાું સુધી
વાલીઓનો સુંપકથ કિવા વાિુંવાિ િયત્ન કિશે. જો પ્રનયત કિાયેલા સુંપકથ સુધી આ પધ્ધપ્રતર્ી નહીં પહોંચી શકાય, તો
શાળાના કિથચાિીઓ આગળની કાયથવાહી કિશે.
જો તિે તિાિા બાળકની ગેિહાજિીની આગોતિી જાણ, SafeArrivalના પ્રનિઃશુલ્ક નુંબિ, વેબસાઇટ અર્વા િોબાઇલ
ઍપ વિે કિી હશે, તો તિને આ અપ્રધસૂચના નહીં િળે.

િહેિબાની કિીને 23 એપ્રિલ, 2019 ર્ી, ગેિહાજિીઓની જાણ પ્રચઠ્ઠી િોકલીને અર્વા શાળાને ફોન કિીને/ઇિેઇલ
િોકલીને કિવાને બદલે SafeArrival નો ઉપયોગ કિીને કિશો. જો તિારું બાળક ગેિહાજિ હશે, તો કિથચાિીઓ
SafeArrival નો ઉપયોગ કિીને, આ તાિીખર્ી, તિને અપ્રધસૂચના િોકલવાનુું શરૂ કિશે (જો તિે ગેિહાજિીની
આગોતિી જાણ નહીં કિી હોય તો).
જો તિાિા કોઇ િચનો હોય તો તિાિી શાળાના કાયાથલય અર્વા આચાયથ સાર્ે વાત કિો. વધુ સુંસાધનો
bit.ly/safearrivalHWDSB ખાતે SafeArrival ઉપિ અને શાળાની વેબસાઇટ પિ જોઇ શકો છો.
અિે આ નવી પધ્ધપ્રતનો અિલ શરૂ કિીએ છીએ ત્યાિે તિાિા ધૈયથ અને સહકાિ બદલ આભાિ.

