
 
 

 

Sevgili Aileler, 
 
Hamilton-Wentworth Bölge Okul Kurulu'nda (HWDSB) en büyük önceliklerimizden biri, tüm öğrencilerin 
her gün okula güvenle ulaşmasını sağlamaktır. 
  
Devamsızlık prosedürlerimizi iyileştirmek için, devamsızlıkları bildirmenizi çok kolaylaştıracak bir öğrenci 
devamsızlık raporlama sistemi olan SafeArrival’ı hayata geçiriyoruz. Bu sistem, okul personelinin sebebi 
bilinmeyen tüm devamsızlıklarda hızla harekete geçerek gerekeni yapmasını sağlayacaktır. Amacımız, her 
zamanki gibi, istisnasız her gün tüm devamsızlıkların açıklamasını almak ve tüm öğrencilerin nerede 
olduklarını öğrenerek güvende olduklarını bilmektir. 
 
 SafeArrival ile aileler, çocuklarının devamsızlığını üç farklı şekilde bildirebilirler: 
 

1. SafeArrival web sitesi go.schoolmessenger.ca'ı kullanarak: Web sitesini ilk kullanışınızda, 

hesabınızı oluşturmak için Kaydol (Sign Up) ögesini seçin. Yoklama (Attendance), ardından 

Devamsızlık Bildir (Report an Absence) ögesini seçin. 

2. Mobil cihazınızı kullanarak: Apple App Store veya Google Play Store'dan SchoolMessenger 

uygulamasını indirip yükleyin (ya da yüklemek için go.schoolmessenger.ca‘deki bağlantıları 

kullanın). Uygulamayı ilk kullanışınızda, hesabınızı oluşturmak için Kaydol (Sign Up) ögesini seçin.  

Yoklama (Attendance) , ardından Devamsızlık Bildir (Report an Absence) ögesini seçin.  

3. Otomatik telefon sistemini kullanarak: Devamsızlık bildirmek için 844-506-4350  numaralı 

telefonu ücretsiz arayabilirsiniz.  

  
Bu seçenekleri yedi gün, 24 saat kullanabilirsiniz.  İleri bir tarihteki devamsızlığı önceden bildirebilirsiniz.  
 
Ayrıca, habersiz devamsızlıklarda, çocuğu okulda olmayan ebeveynlerle iletişim için SchoolMessenger 
Communicate otomatik bildirim sistemini kullanacağız. Otomatik bildirim sistemi, ebeveynler bu 
devamsızlığı teyit edip açıklayana kadar, onlara birkaç kez ulaşmaya çalışacaktır. Sistem, aranacaklar 
listesindeki kişilere ulaşamazsa, ofis personeli bu durumu ayrıca takip edecektir. 
 
Çocuğunuzun devamsızlığını, SafeArrival ücretsiz telefon hattını, web sitesini veya mobil uygulamayı 
kullanarak önceden bildirirseniz, bu bildirimleri almayacaksınız.  
  
23 Nisan 2019'dan başlayarak, devamsızlıkları önceden bildirmek için not göndermek, okulu aramak 
veya e-posta göndermek yerine lütfen SafeArrival sistemini kullanın. Bu tarihte personel, öğrencinizin 
devamsızlığını size haber vermek için SafeArrival bildirimlerini kullanmaya başlayacaktır (eğer 
devamsızlığı önceden bildirmemişseniz). 
 
Sorunuz varsa, lütfen okulunuzun ofisiyle veya okul müdürünüzle irtibata geçin. SafeArrival hakkında 
daha fazla kaynak için bit.ly/safearrivalHWDSB  adresini ve okulunuzun web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Bu yeni sistemi uygularken göstermiş olduğunuz sabır ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz. 

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

