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مدارس  JCPSتحث اﻷسر على تحديث معلومات اﻻتصال

تضمن عناوين البريد اﻹلكتروني وأرقام الهواتف الحديثة حصول اﻷسر على معلومات مهمة

 29يوليو  – 2020تحث مدارس مقاطعة جيفرسون العامة ) (JCPSاﻷسر على التحقق من أن معلومات اﻻتصال
الخاصة بهم محدثة ،وأنهم مسجلين لتلقي رسائل نصية من مدارس  JCPSفي الوقت التي تستعد فيه المنطقة لبدء
برنامج التعليم غير التقليدي ).(NTI
ستكون عناوين البريد اﻹلكتروني وأرقام الهواتف الحديثة مهمة لﻸسر التي تحتاج إلى طلب جهاز  Chromebookو/أو
نقطة اتصال للعام الدراسي القادم .ويتطلب التواصل مع مدرسة الطالب والمعلمين أي ً
ضا بري ًدا إلكترونيًا أو رقم هاتف صالحً ا.
بسبب التغييرات الوظيفية وسيناريوهات العمل من المنزل ،قد ﻻ تكون عناوين البريد اﻹلكتروني الحالية صالحة.
وبالنسبة لﻸسر التي تتلقى حاليًا رسائل إلكترونية ورسائل نصية من المنطقة والمدرسة ،ﻻ يلزم اتخاذ أية إجراء في
الوقت الحالي.
لضمان حصول اﻵباء واﻷوصياء على معلومات من مدارس  ،JCPSيتم تشجيعهم على اتخاذ الخطوات التالية:
للتأكد من تلقي رسائل نصية ،ما عليك سوى اﻻشتراك في نظام  School Messengerمن خﻼل إرسال حرف Y
إلى رقم  .67587و يجب عليك اﻻشتراك في هذا النظام لتلقي الرسائل النصية .فحتى إذا كان لدى مدارس  JCPSرقم
هاتفك الصحيح في الملف ،فلن تتلقى رسائل نصية إذا لم تكن قد اشتركت في نظام .School Messenger
لتلقي رسائل بريد إلكتروني من المنطقة ومدرسة طفلك ،يجب أن يكون عنوان بريدك اﻹلكتروني الحالي في نظام
 .JCPSويمكن تحديث المعلومات في بوابة اﻵباء .وإذا لم يكن لديك حساب لتسجيل الدخول إلى بوابة اﻵباء ،فيمكنك
إنشاء حساب هنا.
إذا كان لديك حساب بالفعل ،فانتقل إلى بوابة اﻵباء وانقر فوق ") Log on to the Parent Portalتسجيل الدخول
إلى بوابة اﻵباء(".
 .1اختر ) Campus Parentآباء الحرم الجامعي(
 .2أدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول )اسم المستخدم وكلمة المرور(
 .aانقر فوق ) Moreالمزيد(
 .bانقر فوق ) Family Informationمعلومات اﻷسرة(
 .cانقر فوق ) Updateتحديث( )صحح معلوماتك ،ثم انقر فوق ") Updateتحديث(" مرة أخرى(
إن اﻷسر التي سبق لها "إلغاء اﻻشتراك" في رسائل البريد اﻹلكتروني الواردة من مدارس  ،JCPSأو قالت إن رسائل
البريد اﻹلكتروني غير مرغوب فيها ،لن تتلقى رسائل بريد إلكتروني مستقبلية.
من المقرر أن يكون اليوم اﻷول للدراسة في مدارس  JCPSفي  25أغسطس.

تابع مدارس  JCPSعبر اﻹنترنت على  Facebookو  Twitterو  Instagramو .YouTube
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