Szanowne Rodziny,
W kuratorium oświaty regionu Hamilton-Wentworth District School Board (HWDSB), jednym z naszych
największych priorytetów jest codzienne zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.
Aby umocnić nasze procedury dotyczące nieobecności, będziemy wdrażać SafeArrival, system zgłaszania
nieobecności uczniów, który ułatwi Wam zgłaszanie nieobecności. Pozwoli on także pracownikom szkoły
na szybkie i prawidłowe reagowanie na wszystkie niewyjaśnione nieobecności. Naszym celem jest, aby
wszystkie nieobecności były wyjaśnione a obecność wszystkich uczniów odnotowana, zapewniając ich
bezpieczeństwo.
Rodziny mogą zgłaszać nieobecność dziecka za pomocą systemu SafeArrival, w jeden z następujących
trzech sposobów:
1. Korzystając ze strony internetowej go.schoolmessenger.ca. Korzystając po raz pierwszy ze strony
internetowej, użyj opcji Sign Up (Zapisz się), aby założyć konto. Wybierz Attendance (Obecność)
a następnie Report an Absence (Zgłoś nieobecność).
2. Korzystając ze swojego urządzenia mobilnego, ściągnij i zainstaluj aplikację SchoolMessenger z
Apple App Store lub Google Play Store (lub z linków na go.schoolmessenger.ca). Korzystając po
raz pierwszy z aplikacji, wybierz Sign Up (Zapisz się), aby założyć konto. Wybierz Attendance
(Obecność) a następnie Report an Absence (Zgłoś nieobecność).
3. Dzwoniąc na bezpłatny numer 844-506-4350, aby zgłosić nieobecność przy pomocy automatycznego
system telefonicznego.
Opcje te są dostępnie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Możesz zgłosić przyszłe nieobecności o każdej porze.

Dodatkowo, będziemy wykorzystywać system automatycznego powiadamiania SchoolMessenger
Communicate, aby powiadomić rodziców, których dziecko jest nieobecne, jeżeli nieobecność nie została
wcześniej zgłoszona. System automatycznego powiadamiania będzie próbował skontaktować się z
rodzicami kilka razy do czasu aż rodzice potwierdzą i wyjaśnią nieobecność. Jeżeli system nie będzie
mógł skontaktować się z upoważnionymi osobami kontaktowymi, sprawą zajmą się pracownicy
sekretariatu.
Jeżeli wcześniej zgłosisz nieobecność dziecka za pośrednictwem bezpłatnego numeru, strony
internetowej lub aplikacji w systemie SafeArrival, NIE będziesz otrzymywać tych powiadomień.
Począwszy od 23 kwietnia 2019r, prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności za pośrednictwem
systemu SafeArrival, zamiast wysyłania wiadomości lub dzwonienia/wysyłania e-maili do szkoły. Od
tego dnia, personel szkoły będzie korzystał z powiadomień SafeArrival, aby poinformować o
nieobecności ucznia (jeżeli nie została ona zgłoszona z wyprzedzeniem).
W przypadku pytań, prosimy porozmawiać z sekretariatem lub dyrektorem szkoły. Więcej informacji na
temat SafeArrival znajduje się na bit.ly/safearrivalHWDSB lub na stronie szkoły dziecka.
Dziękujemy za Waszą cierpliwość i współpracę w okresie wdrażania tego nowego systemu.

