مدرسة المقاطعة في مانشستر

كل األيادي إلى فوق!
إلى عائالت مدرسة المقاطعة في مانشستر:
تعتني مدرسة المقاطعة في مانشستر بالتواصل الفعّال بين مدارسنا والعائالت .ومن ضمن مجهوداتنا فإننا نستخدم منظومة إشعار آلي تُسمى "سكول مسّنجر"
[ .]SchoolMessengerوتُمكننا هذه المنظومة من اإلتصال الهاتفي باآلالف من اآلباء واألولياء والتراسل معهم عبر الرسائل النصية والبريد اإللكتروني بسرعة
في حاالت الطوارئ وعند إقفال المدرسة بسبب الطقس.
تعتمد منظومة "سكول مسّنجر" على دقة معلومات اإلتصال التي توفرونها .إنه لفي غاية من األهمية أن تكون أرقام هواتفكم وعناوين بريدكم اإللكتروني محدثة.
يمكنكم إدخال أي تعديالت على معلومات اإلتصال بكم في أي وقت ومباشرة في مدرسة طفلكم (مدارس أطفالكم) .إن "سكول مسّنجر" تتزامن بشكل متوصل مع نقاط
اإلتصال التابعين لنا والمدرجين في السجل كما أن كل أرقام الهواتف وعناوين البريد اإللكتروني الجديدة سيتم إدراجها في مجموعة اإلشعارات وذلك بعد إضافتها.
عندما تردون على مكالمة هاتفية من "سكول مسّنجر" فإنكم ستسمعون تسجيال صوتيا.
● سيكون معرف الهوية للهاتف هو رقم الهاتف الرئيسي لمدرسة المقاطعة في مانشستر.(603) 624-6300 :
● إن لم تكونوا متواجدين للرد على الهاتف فإن "سكول مسّنجر" ستترك لكم رسالة صوتية .الرجاء االستماع إلى الرسالة الصوتية بأكملها.
● ال تتصلوا بالمدرسة أو بمكتب مدرسة المقاطعة حيث ستشمل الرسالة الصوتية توصيات إن كان األمر يتعلق بإشعار طوارئ.
● إذا واجهت المنظومة إشارة انشغال أو في حال عدم الرد أو عند فشل المكالمة (مثال ،عندما يكون الرقم مقطوع أو عند سقوط الخطوط الهاتفية) فإن
المنظومة ستحاول إعادة اإلتصال بذلك الرقم ثالث مرات بشكل تدريجي بعد كل  15دقيقة.
إذا قمتم بتوفير رقم هاتف جوال واحد أو أكثر كأرقام اإلتصال بكم فإن ذلك الرقم يمكن أن يتلقى الرسائل النصية باإلضافة إلى المكالمات الهاتفية" .سكول مسّنجر" هي
خدمة مجانية ولكن عليكم إختيار التمكين من أجل تلقي إشعارات الرسائل النصية ألن مزود الخدمة لجواالتكم قد يفرض األسعار القياسية للرسائل النصية والبيانات.
سنجر" من خالل
● إذا كان رقم هاتفكم الجوال متوفر في قاعدة بياناتنا كرقم اتصال عند الطوارئ فإنه يمكنكم طلب إشعارات الرسائل النصية من "سكول م ّ
بعث الرسالة النصية "نعم" [ ]YESإلى .67587
سنجر" سيبعث لكم رسالة نصية يوم
● إذا كان رقم هاتفكم الجوال متوفر في قاعدة بياناتنا ولكنكم لم تقوموا باختيار التمكين من جهازكم بعد فإن "سكول م ّ
الجمعة  1كانون األول/ديسمبر على الساعة  10صباحا.
○ الختيار التمكين ،ردوا على الرسالة النصية من  67587إما بــ "واي" [ ]Yأو بــ "نعم" [.]YES
○ لعدم اختيار التمكين ،ردوا على الرسالة النصية من  67587إما بــ "قف" [ ]STOPأو تجاهلوا الرسالة.
إذا رفضتم تلقي الرسائل النصية فإنكم ستتلقون إشعارات المكالمات الهاتفية فقط من "سكول مسّنجر" في هواتفكم الجوالة .وعند إضافة أي رقم هاتف جوال جديد إلى
قاعدة بياناتنا كنقاط اتصال في "سكول مسّنجر" فإنكم ستتلقون الرسالة النصية بشأن اختيار التمكين بشكل آلي حتى وان كان ذلك بعد  1كانون األول/ديسمبر.
يعوض أي من طرق التواصل الحالية التابعة لمدرسة القطاع في مانشستر .سنواصل اإلبالغ عن المعلومات
"سكول مسّنجر" هو وسيلة تواصل ذات قيمة ولكنه ال ّ
الهامة – بما في ذلك إغالق المدرسة بسبب الطقس – على محطات الراديو والتلفزيون وعلى موقع االنترنت لمدرسة المقاطعة في مانشستر وعلى صفحاتنا على مواقع
التواصل االجتماعي وعبر "نيكسل" [.]Nixle

شكرا لكم مسبقا على المشاركة.
مع خالص التقدير،

بولجن فارغس ،دكتوراه تعليم
مراقب المدارس

