ለበልግ 2016 ከቤተሰብ ጋር ግኑኝነት ከማድረግ አኳያ የተደረጉ ለውጦች
ወላጆች ከት/ቤቶችና ከወረዳው ት/ጽ/ቤት የሚመለከታቸውን መልዕክቶች የሚያገኙበትን ሁኔታ ለማመቻቸት
የሲያትል የህዝብ ት/ቤቶች በበልግ 2016 ላይ የት/ቤቶች የመልዕክት መረጃ ማዕከል ይከፍታል::
እያንዳንዱ ቤተሰብ በቀጥታ ሲስተሙ ውስጥ በመግባት ሁሉንም መልዕክቶች ከት/ቤቱ እና ከወረዳው ት/ጽ/ቤት
ያገኛል::
ይህ ት/ቤቶችና የወረዳው ት/ጽ/ቤት ድንገተኛ እና ድንገተኛ ያልሆኑ መልዕክቶችን በስልክ ወይንም በኢሜል
እንዲያስተላልፉ ይረዳቸዋል::
ወላጆች ድንገተኛ ያልሆኑ ጥሪዎችን መቀበል ካልፈለጉ የመረጃ ማእከል አካውንታቸውን ምርጫ ወቅታዊ ማድረግ ይችላሉ::
ጠቃሚ መረጃ: ወላጆች ለድንገተኛ መልዕክቶች ጥሪ ቢያንስ አንድ የስልክ ቁጥር ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል::
በመረጃ
•
•
•

ማዕከሉ ውስጥ የራስን ምርጫ እንዴት ወቅታዊ ማድረግ ይቻላል?
በያንዳንዱ የት/ቤት ወይንም የወረዳው የስልክ ጥሪ መጨረሻ ላይ ድምጽ ላለመቀበል የሚያስችል አማራጭ አለ::
የመረጃ ማዕከሉን አፕ ከአፕል አፕ ስቶር ወይም ከጎግል የመጫወቻ ገበያ (Google Play Market) ያገኛሉ::
ድህረ-ገጽ: infocenter.schoolmessenger.com

ማሳሰቢያ: ምርጫዎትን በአፑ ወይም በድህረ-ገጹ ላይ ለማስተካከል የኢሜል አድራሻ በፋይል ውስጥ ሊኖርዎት ይገባል::
የስልክ ቁጥርዎን ወይም የኢሜል አድራሻዎን እንዴት ወቅታዊ ማድረግ ይችላሉ?
በተማሪ የማረጋገጫ ፎርም ላይ ያለው የኢሜል አድራሻዎ የመረጃ ማእከሉን አካውንትዎን ማኔጅ ለማድረግ ይጠቅማል::
እባክዎትን የስልክ ቁጥርዎን እና የኢሜል አድራሻዎትን ወቅታዊ ለማድረግ ወይም ለመጨመር የተማሪ የማረጋገጫ ፎርሙን
ይጠቀሙ:: ይህ ፎርም ከት/ቤትዎ በመስከረም ወር ወደ ቤት ይላካል:: አዲሱ አድራሻ ሰራተኞች መረጃውን እንዳስገቡ ጥቅም ላይ
ይውላል::ይህ ሂደት የተወሰኑ ሳምንታትን ሊፈጅ ይችላል::
የመረጃ ማዕከል ድህረ-ገጽ ወይም አፕ መለያ ባህርያት
•

•
•

ማሳሰቢያዎችን ማስተዳደር: ለምሳሌ: አጠቃላይ ማሳሰቢያዎችን
በኢሜል እና ድንገተኛ ማሳሰቢያዎችን በስልክ እና በኢሜል ለመቀበል
ያስችሎታል::
ባለፉት 30 ቀናት ለተማሪዎት የተላኩትን መልእክቶች ማየት ይችላሉ::
ከኢሜል አድራሻዎት ጋር የሚገናኙ ተማሪዎችን ያያሉ::

•
•
•
•
•

የ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች አቴንዳንስ
ቁልፍ ቀናት
ስለ ትራንስፖርት
የምርጫ ማስታወሻ
ስለ አየር ሁኔታ መግለጫ

የመልእክቱ አይነት የሚያካትታቸው:
ማስታወሻ: ከአንድ በላይ ልጆች በት/ቤት ካልዎትና ለሁለቱም የተለያዩ ኢሜሎች የሚጠቀሙ ከሆነ ከአንድ በላይ የመረጃ
ማእከል አካውንት ሊኖርዎት ይገባል:: ሁሉንም ተማሪዎች በአንድ የመረጃ ማእከል አካውንት ውስጥ ላማድረግ ከፈለጉ የተማሪ
ማረጋገጫ ፎርም በመጠቀም ከተማሪዎት አካውንት ጋር የተያያዙትን ኢሜሎች መቀየር ይችላሉ::.
የት/ቤት መልዕክት መረጃ ማእከልን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ ከዚህ ድህረ-ገጽ ያገኛሉ:www.seattleschools.org/student_portal. ዝርዝር ጥያቄ ካልዎት የልጅዎትን ት/ቤት ያነጋግሩ ወይም በዚህ ኢሜል
ይጠይቁ:- familycommunications@seattleschools.org.
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መረጃ ማእከሉን ለማግኘት ከዚህ ይጀምሩ
በቀጥታ ስልክ ይደውሉ (የድምጽ መልዕክት አይደለም)
ሲደውሉ ድንገተኛ ያልሆነ የጥሪ መልእክት የማይፈልጉ ከሆነ 5 ትን ይጫኑ:: የመልእክቶቹን አይነት ቀጥሎ በተመለከተው ማየት
ይቻላል::
5 ትን ከተጫኑ በኋላ የሚከተሉትን 3 ምርጫዎች ይሰማሉ::
•
•
•

እንደዚህ መልዕክት መስማት የማይፈልጉ ከሆነ 1 ይጫኑ
ድንገተኛ ያልሆነ የጥሪ መልእክት በሙሉ የማይፈልጉ ከሆነ 2 ይጫኑ
ማንኛውንም የስልክ መልዕክት ያማይፈልጉ ከሆነ 3 ይጫኑ

ጠቃሚ መረጃ: ይህ ሂደት በስልክ ላይ ስልክ በመደወል የሚሰራ ነው:: የማይፈልጉ ከሆነ በቀጥታ በሚደውሉበት ሰአት መተው
ይችላሉ ወይም ድህረ-ገጹ ላይ ወይም በአፑ ላይ ምርጫዎትን ማሳየት ይችላሉ::.
በስማርት ፎን አፕ ወይም በመረጃ ማእከል ድህረ-ገጽ
ቅደምተከተል 1. ወደ ድህረ-ገጹ ወይም አፕ ይሂዱ
•

አፑን ከ አፕል አፕ ስቶር ወይም ከጎግል ፕሌይ ማርኬት ዳዎንሎድ ያድርጉ ወይም የመረጃ ማእ ከሉን ድህረ-ገጽ በ
infocenter.schoolmessenger.com. የጎብኙ::

ቅደምተከተል 2 - ይመዝገቡ
•
•

አካውንት ፍጠር የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ:: በወረዳው ፋይል ውስጥ ያለውን የኢሜል አድራሻዎትን አስገብተው
ፓስዎርድ ያድርጉለት::.
አካውንትዎን አክትቬት እንዲያደርጉ ሰኪውር የሆነ ሊንክ ያለበት ኢሜል ይደርሶታል:: ምዝገባዎትን ለማጠናቀቅ
ሊንኩን ይጫኑ::

ማስታወሻ: በሌላ ተጠቃሚ ተይዟል የሚል መልእክት ከደረስዎት የኢሜል አድራሻዎት ከመረጃ ማእከሉ አካውንት ጋር
ተያይዟል ማለት ነው:: ስለሆነም “Return to login" የሚለውን ሊንክ በመጠቀም “Forgot your password”
የሚለውን ሊንክ በመጫን አካውንትዎን ማግኘት ይችላሉ::
ቅደምተከተል 3: የግኑኝነት ምርጫዎትን ለማስተካከል
•
•

ወደ መረጃ ማእከሉ በመመለስ በኢሜሎትና በፓስዎርድዎ በመጠቀም አካውንትዎ ውስጥ ይግቡ:
የመጀመሪያው ተግባርዎ ድንገተኛ ላልሆኑ የጥሪ መልእክቶች ወይም ድንገተኛ ብቻ ለሆኑ የስልክ መልእክቶች የአዎንታ
ምላሽ በመስጠት ማረጋገጥ ነው::

ማስታወሻ: ለድንገተኛ መልእክቶች ብቻ የስልክ አዎንታ ከሰጡ ወሳኝ ከሆኑና ከተማሪው ድህንነት ጋር ከተያያዙ ጉዳዮች
ውጭ ምንም አይነት አውቶሜትድ የሆነ የስልክ መልእክት አይደርስዎትም::
•
•

ደንገተኛ ላልሆኑ ጥሪዎች ለመልእክቱ ምርጫዎትን በማሳየት ሴቭ ያድርጉ.
ይህንን ሂደት በአካውንትዎ ውስጥ ላሉ የስልክ ቁጥሮችና የኢሜል አድራሻዎች ይደጋግሙ: በማንኛውም ሰአት መረጃ
ማእከሉ ውስጥ በመግባት ምርጫዎትን ወቅታዊ ማድረግ ይችላሉ::

ጠቃሚ መረጃ: ጠቃሚ መረጃ: የስልክ ቁጥርዎን ወይም የኢሜል አድራሻዎትን የሚቀይሩት በመስከረም ወር በተማሪዎት ት/ቤት
በሚሰጥዎት በተማሪ ማረጋገጫ ፎርም እንጂ በመረጃ ማእከል አይደለም:: አዲስ የተማሪ ማረጋገጫ ፎርም ከፈለጉ ት/ቤትዎን
ያነጋግሩ::
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