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التاسع من آذار 2022
إلى أولياء األمور في مدارس إثيكا,
نأمل أن تكونوا بخير!
نبعث اليكم لرغبتنا بتحسين طرق تبادل المعلومات فيما بيننا من خالل رسائل الهاتف.
من خالل "سكول ماسينجير" (اسم التطبيق) سنكون قادرين على إرسال رسائل كتابية الي جهازك الخليوي لألخباركم بكل جديد مثل
(حدث مدرسي ,إغالق المدرسة ,تحذيرات السالمة ,الخ)
لالشتراك في هذه الخدمة وتفعيلها ,الرجاء اتباع هذه الخطوات الثالثة البسيطة:
 -1تحقق من أن رقم جوالك هو ذاته الموجود في ملفات المدرسة كرقم رئيسي في تطبيق "سكول توول" (SchoolTool ).
إلجراء أي تعديل:
● تواصل مع موظفة المدرسة المسؤولة عن طفلك .أو
● اضغط على أيقونة " " request contact changesطلب تغيير أرقام التواصل ,و قم بأرسال الطلب مباشرة من
"  "Parent Portalبوابة ولي األمر ( انظر الى الصورة باالسفل ,اضغط على المؤشر لتكبيرها).

 -2تأكد من وجود أيقونة " ( "receives mailيتلقى بريد) الموجودة على يمين معلومات التواصل الشخصية ( انظر الى
الصورة باالسفل ,اضغط على المؤشر لتكبيرها) .عدم وجود هذه األيقونة يعني أنك ال تستطيع أن تتلقى رسائل الهاتف الكتابية.
ان لم يكن لديك األيقونة–
● تواصل مع موظفة المدرسة المسؤولة عن طفلك .أو
● اضغط على أيقونة " " request contact changesطلب تغيير أرقام التواصل ,و قم بأرسال الطلب مباشرة من
"  "Parent Portalبوابة ولي األمر.
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 -3يمكنك االشتراك في خدمة الرسائل الكتابية على جهازك الخليوي من خالل إرسال رسالة بحرف "  "Yأو كلمة "  "Yesعلى
رمز المدرسة القصير " ,"67587أو من خالل مسح قارئ الرمز ( )QRمن هنا.
أولياء األمور الذين اختاروا أال يشاركوا في هذه الخدمة لن يتلقوا رسائل هاتفية من المدرسة.لالستفسار ال تتردد في التواصل معنا أو
مع موظف المدرسة .للمزيد من المعلومات حول التواصل مع أولياء األمور انقر هنا على رابط موقعنا.

المخلص لكم,
فريق تبادل المعلومات في إدارة مدارس مدينة إثيكا

Vision: 6,000+ Thinkers

Mission: Engage, Educate, Empower

