محترم خاندان،
ہیملٹن و ینٹورتھ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ (ایچ ڈبلیو ڈی ایس بی) میں ،ہماری عظیم ترجیحات میں سے ایک ترجیح اس بات کو یقینی بنانا ہےکہ ہر
روز تمام طلباء بخیر و عافیت اسکول پہنچتے ہیں۔
غیرحاضر یوں کیلئے اپنے طر یق کارکو مستحکم بنانےکیلئے ،ہم سیف ارائیول ) (SafeArrivalاستعمال کر یں گے ،جو طلباء کی غیر حاضری
کی ر پورٹنگ کا نظام ہے اور جو آپ کیلئے غیر حاضر یوں کی اطالع دینےکو نہایت آسان بنا دے گا۔ یہ اسکول کے عملےکو بالوضاحت
غیرحاضر یوں ) (unexplained absencesکو فوری طور پر محسوس کرنے میں بھی مدد دے گا۔ ہمارا مقصد تمام غیر حاضر یوں کی خبر
رکھنا ہے اور تمام طلباء کے بارے میں ہمیں روزانہ معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں اور وہ تمام محفوظ ہیں۔
سیف ارائیول )(SafeArrivalکے ساتھ ،خاندان تین میں سےکسی ایک طر یقے سے بچےکی غیر حاضری کی اطالع دیتے ہیں:
.1

سیف ارائیول و یب سائٹ استعمال کر یں go.schoolmessenger.ca ،جب آپ پہلی دفعہ و یب سائٹ استعمال کرتے ہیں ،تو اپنا
اکاؤنٹ بنانےکیلئے سائن اپ ) (Sign UPکو منتخب کر یں۔ اٹینڈینس ) (Attendanceکو منتخب کر یں پھر ر پورٹ این ایبسینٹ
) (Report an Absenceکو منتخب کر یں۔

 .2اپنے موبائل فون یا ڈیوائس کے استعمال سے ،ایپل ایپ اسٹور یا گوگل پلے اسٹور سے (یا  go.schoolmessenger.caپر دئیےگئے
لنک سے) اسکول میسنجر ایپلیکیشن )(SchoolMessenger appڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر یں۔جب پہلی دفعہ آپ یہ ایپ
استعمال کر یں ،تو اپنا اکاؤنٹ بنانےکیلئے سائن اپ )(Sign upکو منتخب کر یں۔ اٹینڈینس ) (Attendanceکو منتخب کر یں اور
پھر ر پورٹ این اٹینڈینس )(Report an Absenceکو منتخب کر یں۔
.3

خودکار فون کے نظام پر غیر حاضری کی اطالع دینےکیلئے ٹول فری نمبر پرکال کر یں 844-506-4350

یہ انتخابات 24گھنٹے فی یوم ،ہفتے کے ساتوں دن دستیاب ہیں۔ آپ مستقبل کی غیر حاضری کی کسی بھی وقت اطالع دے سکتے ہیں۔
مز ید یہ کہ ،ہم ان والدین سے رابطہ کرنےکیلئے اسکول میسنجرکمیونیکیٹ ) (SchoolMessenger Communicateخودکار نوٹیفیکیشن
سسٹم استعمال کر یں گے جن کا بچہ غیر حاضر ہوگا اور جس کی غیر حاضری کی پیشگی اطالع نہ دی گئی ہو۔ خودکار نوٹیفیکیشن سسٹم
والدین سےکئی مرتبہ رابطہ کرنےکی کوشش کرےگا تاوقتیکہ والدین غیرحاضری کی تصدیق و تشر یح کر دیں۔ اگر یہ سسٹم مقررہ رابطوں تک نہ
پہنچ سکتا ہو ،تو آفس کا عملہ رابطہ کرے گا۔
اگر آپ سیف ارائیول ) (SafeArrivalٹول فری نمبر ،و یب سائٹ یا موبائل ایپ کے استعمال سے اپنے بچےکی غیر حاضری کی پیشگی اطالع
دے دیتے ہیں ،تو آپ کوئی نوٹیفیکیشن وصول نہیں کر یں گے۔
براہ مہربانی بجائے اسکول کو نوٹس بھیجنے یا کال کرنے/ای میل بھیجنےکے ،سیف ارائیول
 23اپر یل2019 ،ء سے ابتدا ہو رہی ہےِ ،
) (SafeArrivalکے استعمال سے غیر حاضر یوں کی پیشگی اطالع دیں۔ اس تار یخ سے ،اگر آپ کا بچہ غیر حاضر ہے (جبکہ آپ نے
غیر حاضری کی پیشگی اطالع نہ دی ہوئی ہو) تو اسکول کا عملہ آپ کو اطالع دینےکیلئے سیف ارائیول ) (SafeArrivalنوٹیفیکشن
بھیجنےکو استعمال کرنا شروع کر دےگا۔
اگر آپ کےکوئی سواالت ہیں ،تو برا ِہ مہربانی اپنے اسکول کے آفس یا پرنسپل سے بات کر یں۔ سیف ارائیول پر مز ید ذرائع حاصل کرنےکیلئے اس
و یب سائٹ پر  bit.ly/safearrivalHWDSBیا اپنے اسکول کی و یب سائٹ پر جائیں۔
ہمارے اس نئے سسٹم کو جاری کرنے کے دوران آپ کے صبرو تحمل اور تعاون کا شکر یہ۔

