خێزانە بەرێزەکان،
لە ئەنجومەنی بەرێوبەرایەتی قوتابخانەی ناوچەی هامیلتۆن وێنت وۆڕس ( )Hamilton-Wentworthیا خود ( )HWDSBیکێک لە
لەپێشترین کار ئەوەیە دلنیابینەوە لەوەی سەرجەم قوتابیان رۆژانە بەسەالمەتی دەگەنە قوتابخانە.
بۆ بەهێزکردنی رێوشوێنەکانمان ،سیستەمی  SafeArrivalپەیرەو دەکەین کە بریتییە لە سیستەمی ئاگادارکردنەوەی نەهاتنی قوتابی
کە بۆ تۆ زۆر ئاسان دەبێت تاوەکو نەهاتووان تۆمار بکەیت .هەروەها یارمەتی کارمەندانی قوتابخانە دەدات بەخێرایی و بەپێی
پێویست وەاڵمی سەرجەم ئەو نەهاتووانە بدەنەوە کە پێشتر روونکردنەوەیان نەداوە .ئامانجمان بەردەوامبوونە لە روونکردنەوەی
سەرجەم ئامادەنەبوونەکان و تۆماری نەهاتنی هەر قوتابیەک رۆژانە هەژمار دەکرێت ،تاوەکو ئاگاداربین لەوەی سەرجەمیان
سەالمەتن.
لەرێگەری سیستەمی  ،SafeArrivalخێزانەکان راپۆرتی ئامادەنەبوونی مندااڵن پێشکەش دەکەن لەرێگەی ئەم سێ رێگایەوە:
 .1ماڵپەری  SafeArrivalبەکاربهێنە  .go.schoolmessenger.caئەگەر یەکەمجارتە ماڵپەرەکە بەکاردەهێنیتSign Up ،
هەڵبژێرە بۆ درووستکردنی هەژمارێکی نوێ Attendance .هەلبژێرە و دوواتر .Report an Absence
 .2لەرێگەی بەکارهێنانی مۆبایلەکەتەوە ،ئەپلیکەیشنی  SchoolMessengerدابگرە و دابمەزرێنە لەرێگەی Apple App
 Storeیان ( Google Play Storeیان لەرێگەی ئەم لینکەوە  .)go.schoolmessenger.caئەگەر جاری یەکەمتە ئەم
ئەپلیکەیشنە بەکاردەهێنیت Sign Up ،هەلبژێرە و هەژمارەکەت درووستبکە Attendance .هەلبژێرە و دوواتر Report
.an Absence
 .3بۆ تۆمارکردنی ژمارەی بەخۆرایی پەیوەندی بە  4350-506-844بکە بۆ تۆمارکردنی نەهاتووان لەرێگەی بەکارهێنانی
سیستەمی تەلەفۆنی ئۆتۆماتیکی.
ئەم بژاردەیە  24کاتژمێر و حەوت رۆژی هەفتە بەردەستە .دەتوانی هەرکاتێک ویستت لە ئامادەنەبوون ئاگادارمان بکەیتەوە.
هەروەها ،سیستەمی ئاگادارکردنەوەی ئۆتۆماتیکی  SchoolMessenger Communicateبەکاردەهێنین بۆ پەیوەندیکردن بەو
دایک و باوکانەوە کە منداڵەکانیان ئامادەنابن لەکاتێکدا پێشەکی لە ئامادەنەبوونیان ئاگادارنەکراوینەتەوە .سیستەمی ئاگادارکردنەوەی
ئۆتۆماتیکی هەوڵ دەدات پەیوەندی بە دایکان و باوکانەوە بکات بۆ چەند جارێک تاوەکو دایک و باوکەکە دووپاتی نەهاتنیان بکەن و
روونکردنەوە بکەن .ئەگەر ئەم سیستەمە نەتوانێت پەیوەندی بە کەسەکەوە بکات ،کارمەندانی نوسینگە دەیکەن.
ئەگەر پێشەکی لە ئامادەنەبوونی منداڵەکەت ئاگارمان بکەیتەوە جا لەرێگەی ژمارەی بێبەرامبەری  SafeArrivalبێت ،ماڵپەرە یان
ئەپلیکەیشنی مۆبایل ،ئەم ئاگادارکردنەوەت بۆ نانێردرێت.
لە  23نیسانی -2019ەوە ،تکایە پێشەکی لە ئامادەنەبوون ئاگادارمان بکەوە لەرێگەی بەکارهێنانی  SafeArrivalلە جیاتی ناردنی
تێبینی و پەیوەندیکردن/ناردنی ئیمەیڵ بۆ قوتابخانە .لەم رۆژەدا ،کارمەندان ئاگادارکردنەوەی  SafeArrivalبەکاردەهێنن تاوەکو
یارمەتیت بدەن بۆ ئەوەی بزانی قوتابیەکەت ئامادەنەبووە (کاتێک راپۆرتی ئامادەنەبوونت بەرز نەکردەوە).
ئەگەر پرسیارت هەیە ،تکایە لەگەڵ نوسینگەی قوتابخانەکەت یان بەرێوبەرەکەت بکە .دەتوانی سەرچاوەی زیاتر بەدەستبهێنیت لەسەر
 SafeArrivalلە رێگەی  bit.ly/safearrivalHWDSBو ماڵپەری قوتابخانەکەت.
سوپاس بۆ ئارامگرتنت و هەماهەنگیت لە جێبەجێبکردنی ئەم سیستەمە نوێیە.

