ਪਿਆਰੇ ਿਪਰਵਾਰੋ,
ਹੈਪਿਲਟਨ – ਵੈਂਟਵਰਥ ਪਿਸਪਟਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਿ (ਐਚਿਬਪਲਊਿੀਐਸਬੀ) ਪਵਿੱ ਚ, ਸਾਿੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੀਆਂ ਿਿਾਥਪਿਕਤਾਵਾਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੈ ਪਕ ਸਾਰੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਪਵਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਹੁੰ ਚਿੇ ਹਨ।
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਿੀਆਂ ਪਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ,ਅਸੀਂ ਸੇਫਅਰਾਈਵਲ (SafeArrival), ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਿਾ ਇਿੱ ਕ
ਅਪਿਹਾ ਪਸਸਟਿ ਤੈਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਹੜਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲੀ ਸਟਾਫ ਿੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਨਾਂ
ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਿਿਤੀ ਿਲਿੀ ਅਤੇ ਸਪਵਸਤਾਰ ਿਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਿਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਝਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਨ ਿੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਵਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪਗਣਤੀ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਾਣਿੇ ਹੋਏ ਪਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰਿੱਪਿਅਤ ਹਨ।
ਸੇਫਅਰਾਈਵਲ ਿੇ ਨਾਲ, ਿਪਰਵਾਰ ਪਤੰ ਨ ਤਰੀਪਕਆਂ ਪਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਿੇ ਹਨ:
1.

ਸੇਫਅਰਾਈਵਲ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਵਰਤਣਾ, go.schoolmessenger.ca। ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਵਰਤਿੇ ਹੋ, ਆਿਣਾ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਸਾਇਨ ਅੱ ਪ ਚਣੋ। ਅਟੈਂਡੇਂਸ (Attendance) ਚੁਣੋ ਪਫਰ ਰਰਪੋਰਟ ਐਨ ਐਬਸੈਂਸ (Report an Absence)।

2.

ਆਿਣਾ ਿੋਪਬਲ ਿੰ ਤਰ ਵਰਤ ਕੇ, ਐਿਲ ਐਿ ਸਟੋਰ (Apple App Store) ਿਾਂ ਗੂਗਲ ਿਲੇ ਸਟੋਰ (Google Play Store) ਤੋਂ (ਿਾਂ
go.schoolmessenger.ca ਪਲੰਕਾਂ ਤੋਂ) ਸਕੂਲਮਸੈਂਜਰ ਐਪ (SchoolMessenger app) ਿਾਉਨਲੋ ਿ ਅਤੇ ਇੰ ਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲੀ ਵਾਰੀ
ਐਿ ਵਰਤਿੇ ਹੋ, ਆਿਣਾ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਇਨ ਅੱ ਪ ਚਣੋ। ਅਟੈਂਡੇਂਸ ਚੁਣੋ ਪਫਰ ਰਰਪੋਰਟ ਐਨ ਐਬਸੈਂਸ।

3.

ਸਵੈਚਾਲਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫਿੀ ਨੰਬਰ 844-506-4350 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਇਹ ਪਵਕਲਿ 24 ਘੰ ਟੇ/ਪਿਨ, ਹਫਤੇ ਿੇ ਸਿੱ ਤ ਪਿਨ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਭਪਵਿੱ ਿ ਿੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਿਹੇ ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਮਸੈਂਜਰ ਕਰਮਊਨੀਕੇਟ (SchoolMessenger Communicate) ਸਵੈਚਾਲਤ
ਨੋਟੀਪਫਕੇਸ਼ਨ ਪਸਸਟਿ ਵਰਤਾਂਗੇ ਪਿੰ ਨਹਾਂ ਿਾ ਬਿੱ ਚਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਿਿੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵੈਚਾਲਤ ਨੋਟੀਪਫਕੇਸ਼ਨ
ਪਸਸਟਿ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਪਿਿ ਕਰੇਗਾ ਿਿ ਤਿੱ ਕ ਪਕ ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿੀ ਿੁਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਸਿਝਾਉਂਿੇ ਨਹੀਂ। ਿੇ ਇਹ ਪਸਸਟਿ ਿਨੋਨੀਤ ਸੰ ਿਰਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਾ, ਤਾਂ ਆਪਫਸ ਸਟਾਫ ਫਾਲੋ -ਅਿੱ ਿ ਕਰੇਗਾ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਅਰਾਈਵਲ ਟੋਲ-ਫਿੀ ਨੰਬਰ ਿਾਂ ਵੈੈੱਬਪਸਟ ਿਾਂ ਿੋਬਾਇਲ ਐਿ ਵਰਤ ਕੇ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰਿੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਨੋਟੀਪਫਕੇਸ਼ਨਾਂ ਿਿਾਿਤ

ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

23 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਨੋਟ ਭੇਿਣ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫੋਨ/ਈਿੇਲ ਕਰਨ ਿੀ ਬਿਾਏ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸੇਫਅਰਾਈਵਲ ਵਰਤ ਕੇ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਸੇਫਅਰਾਈਵਲ ਨੋਟੀਪਫਕੇਸ਼ਨਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਿਿੱ ਸਣ ਲਈ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ
ਪਵਪਿਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ (ਿਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਿੀ ਪਰਿੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ)।
ਿੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ ਿਿਿਨ ਹਨ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਿੇ ਆਪਫਸ ਿਾਂ ਪਿਿੰ ਸੀਿਲ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਸੇਫਅਰਾਈਵਲ ਬਾਰੇ bit.ly/safearrivalHWDSB ਤੇ ਅਤੇ
ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਿੀ ਵੈੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲਿੱਭੋ।

ਤੁਹਾਿੇ ਧੀਰਿ ਅਤੇ ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ ਧੰ ਨਵਾਿ ਪਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਸਸਟਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਿੇ ਹਾਂ।

