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ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان،
ﻧﺴﺨﮫھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرتھﺎی ﮔﺰارش ﻧﻤﺮات روز دوﺷﻨﺒﮫ ۱٥ ،ﺟﻮن در )Q Parent Connection (AKA: Parent Portal
و ) Q Student Connection (AKA: Student Portalﻗﺎﺑﻞ دﺳﺖرس ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﻧﻤﺮات،

ﺑﮫ ﭘﯿﻦ و ﭘﺴﻮرد ﺗﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﭘﯿﻦ و ﭘﺴﻮرد ﺗﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً از ﻟﯿﻨﮏ  loginreminder.sanjuan.eduﺑﺎزدﯾﺪ
ﻧﻤﻮده و اﯾﻤﯿﻞ آدرس ﺗﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎره  (۹۱٦)۹۷۱-۷۱۹٥ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ آدرس helpdesksis@sanjuan.edu
ﺑﮫ دﯾﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژی ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺴﺨﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان در  ،Qﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺳﻨﺪ
ﭘﯽدیاف ﺿﻤﯿﻤﮫ ﺷﺪه در اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﮫ ﻧﺴﺨﮫ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﻧﻤﺮات داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره  ،(۹۱٦) ۹۷۱-٥۷٤۹ﺑﮫ ﺧﻂ
ﺗﻠﻔﻮﻧﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﻧﻤﺮات دوره اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﺪه و ﭘﯿﺎم ﺑﮕﺬارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ،ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ/ﻣﺪرﺳﮫ
و ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻒ/ﮐﻼس داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺎن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت آﮔﺎھﯽ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻢﭼﻨﺎن آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﺗﺎن )ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﻧﺎم ﺷﮭﺮ و ﮐﻮد ﭘﺴﺘﯽ( و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺗﺎن )ﺑﮫ ﺷﻤﻮل ﮐﻮد ﻣﻨﻄﻘﮫ ای( را در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ذﮐﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﮐﺎرت ﮔﺰارش ﻧﻤﺮات داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺎن
را از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺟﺮﯾﺎن  ۱۰ - ٥روز ﮐﺎری ﺑﺮای ﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﻔﺮادی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﮫ اھﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﮫ آن ھﺎ را ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ
اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺎ  ۱٥ﺟﻮن ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺟﺮﯾﺎن  ۱۰-٥روز ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد .اﮔﺮ ﮔﺰارش
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اھﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺴﺨﮫای از آن ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻤﺎره
 (۹۱٦) ۹۷۱-۷٥۲٥ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﺪه و ﻧﺎم ﻣﮑﻤﻞ داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﺎن را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻮزه ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ﺳﻦوان ھﺴﺘﯿﺪ.
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