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م اطالع نی جمعیسیست  رسا
ھای قانونی، از یک "سیستم والدین و سرپرست ھای مھم بابرای اشتراک گزاری اطالعیھ وانسن علیمیحوزه ت •

دارد و ارتباطات اضطراری مورد استفاده اند. این سیستم برای ارتباطات استنمایاطالع رسانی جمعی" استفاده می
توانید از این سیستم بھ صورت ھا میگیرد. در زیر برخی نکات مھم ذکر شده است کھ با در نظر گرفتن آنقرار می

 تر استفاده کنید:خوب
 

o روز است. اطالعات تماس اطمینان حاصل نمائید کھ اطالعات تماس تان در مکتب/مدرسھ کودک تان بھ
رسانی " بھ "سیستم اطالعسیستم اطالعات مکتب/مدرسھ"ھای قانونی، ھر شب از ستو سرپر والدین

آموز" قدیمی باشد، این اطالعات در شود. اگر اطالعات تماس تان در "سیستم دانشروز میجمعی" بھ
 باشد."سیستم اطالع رسانی جمعی" نیز قدیمی می

 
o وتی، ایمیل، یا پیام کتبی، بھ خانواده ھا پیام ارسال کنیم یا توانیم بھ شکل تماس صاز طریق این سیستم می

ھای اطالع رسانی عمومی، معموالً بھ شکل تماس صوتی بھ اپ تلفونی حوزه تعلیمی، اطالعیھ بفرستیم. پیام
 گردند.ھا ارسال میضطراری با استفاده از تمام شیوه شود. پیام ھاییا ایمیل فرستاده می

 
o  را یتغییر دھید کھ با استفاده از کدام روش، چھ نوع پیام توانیدتلفونی حوزه تعلیمی، می اپبا استفاده از 

 . برای کسب جزئیات بیشتر بھ مطالب ذکر شده در زیر مراجعھ نمائید.نمائیددریافت 
 

o ھای پیامتوانید با فشار دادن یک شماره در اخیر تماس تلفونی یا کلیک نمودن روی یک لینک در شما می
ھا انصراف دھید، راف دھید. اگر از دریافت اطالعیھھا انصه توسط ایمیل، از دریافت اطالعیھارسال شد

کرد. اگر مطمئن نیستید کھ کدام نوع پیام را دریافت خوھید  الت اضطرار را نیز دریافت نخواھیدھای حپیام
ً با استفاده از شماره  روابط عمومی و ارتباطات حوزه تعلیمی بھ  ) با اداره۹۱٦( ۹۷۹-۸۲۸۱نمود، لطفا

 تماس شوید.
 

 ]دریافت اطالعیھ ھا[خواه ھای دلچگونگی تنظیم شیوه
ھا از طرف "سیستم اطالع رسانی جمعی" حوزه دریافت اطالعیھ ھا وتوانند برای مشاھده پیاموالدین/سرپرست ھای قانونی می

 کنند.خواه شان را انتخاب تعلیمی، شیوه ھای دل

 :)Using the district’s mobile app( حوزه تعلیمی تلفونی اپاستفاده از 

 تلفون یا ھر وسیلھ دیگر الکترونیکی تان دانلود و انستال کنید. app storeتلفونی را از  اپ .۱
 

کھ در سمت راست باالی صفحھ تلفون تان واقع است، انتخاب ) را settings iconرا باز نموده و کلید تنظیمات ( اپ .۲
 کنید.

 
را انتخاب  "Follow Schools"نماید، مینوی آموز تان در آن شرکت میبرای گزینش مکتب/مدرسھ ای کھ دانش .۳

 کنید.
 صفحھ) را برای ھر مکتب/مدرسھ انتخاب نموده و دوباره بھ message optionsھای پیام (گزینھ .۱

 ) برگردیدsettings screenتنظیمات (
 

 را نتخاب کنید. "Edit Delivery Preferences"، گزینھ Alertsدر زیر مینوی  .٤
 

روش ارسال  ھایھا)، گزینھبیالنس، نظرسنجی و سایر اطالعیھ ھا (حاضری،انواع اطالعیھ برای ھریک از .٥
 اطالعیھ ھا (اپ، پیام کتبی، تماس تلفونی و ایمیل) را انتخاب کنید.
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 باکس واقع در مقابل شماره تماس یا ایمیل آدرس را انتخاب کنید تا بتوانید اطالعیھ ھا را دریافت نمائید. .۱
 ھا، این مراحل را تکرار کنیدھا و شیوه ارسال آنبرای ھر نوع اطالعیھ .۲
 کلیک کنید. "SAVE"پس از ختم، باالی گزینھ  .۳

 تاپ:استفاده از کمپیوتر دسک

                     شده و باالی پورتالمراجعھ کنید. با استفاده از پین و پسورد تان داخل  portal.sanjuan.eduبھ سایت  .٦
" Notification System tile.کلیک نمائید " 
 

 را انتخاب کنید. "Account"" کھ در سمت راست باالی صفحھ قرار دارد، گزینھ black bar از  مینوی " .۷
 

باشد، شما بخشی را مشاھده خواھید کرد ) میAccount Info، کھ اطالعات حساب کاربری ()tab( تب در اولین .۸
ما اطالعات شود. در این بخش ش) یاد میDelivery Preferencesخواه دریافت اطالعیھ ھا (کھ بھ نام شیوه دل

تماس تان را کھ قبالً برای ما فراھم ساختھ اید، مشاھده خواھید نمود. اگر ھریک از این اطالعات نیاز بھ تغییر دارد، 
. روز نمایندآموز را بھھا بتوانند سیستم اطالعات دانشلطفاً بھ اداره مکتب/مدرسھ کودک تان بھ تماس شوید تا آن

 کھ قبالً در سیستم وجود دارد، اصالح نمائید. توانید شماره ھایی راشما نمی
 

) در addتوانید روش ھای اضافی برقراری ارتباطات را عالوه کنید. باالی گزینھ عالوه کردن (ھمچنان شما می .۹
خواھید عالوه نمائید، انتخاب کنید. برای عالوه کنج سمت راست پائین صفحھ کلیک نموده و نوع تماس را کھ می

 اطالعات تماس اضافی، این مراحل را تعقیب نمائید.نمودن 
 

 خواه دریافتتوانید شیوه ھای دلپس از آن کھ تمام شیوه ھای برقراری ارتباطات مورد نظر تان را عالوه نمودید، می .۱۰
) Delivery Preferences tabخواه دریافت اطالعیھ ھا" (اطالعیھ ھا را با کلیک نمودن روی "تب شیوه ھای دل

نمائیم، ھای تلفونی را کھ ما بھ خانواده ھا ارسال میتوانید انواع مختلف تماسشما می )tabییر دھید. در این تب (تغ
) طبقھ بندی شده است، در حالی Otherنمائید بھ بحیث سائر (مشاھده کنید.  بیشترین تماس ھایی را کھ دریافت می

مکتب/مدرسھ (بستھ بودن مکتب، و غیره) در جملھ گتگوری تماس ھای اضطراری در کھ  تماس ھای مرتبط بھ پیام
ھا برای ارسال پیام ھا گیرند. در سمت راست انواع این پیام ھا، چھار روشی را کھ از آنھای اضطراری قرار می

تماس  ) سبز است، بدان معنا است کھ اطالعاتiconتوانید. اگر عالمت (کنیم، مشاھده نموده میبھ شما استفاده می
 توانیم از آن استفاده کنیم.آموز تان موجود است و ما میشما در دوسیھ دانش

 با تماشای این ویدیوی کوتاه آموزشی، اطالعات بیشتر کسب کنید:

 
 

https://portal.sanjuan.edu/LoginPolicy.jsp

	سیستم اطلاعرسانی جمعی

