
أبلغ عن غياب طفلك 
عبر الإنترنت

SchoolMessenger SafeArrival استحداث نظام
متاح على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع

كيف أفعل ذلك؟

قم بتنزيل تطبيق OCDSB المجاني. إنه متوفر 
على متجر تطبيقات آبل Apple ومتجر غوغل 

.Google Play بلاي

 افتح تطبيق OCDSB. انتقل نزوًلا إلى 
 SchoolMessenger الأسفل وسترى تطبيق

على الجهة اليمنى.

افتح تطبيق SchoolMessenger. انقر فوق تسجيل الدخول Sign Up. أدخل عنوان البريد الإلكتروني نفسه الذي 
قدمته لمدرستك*. اختر كلمة مرور خاصة بك. لتحديد المكان Location اختر كندا Canada. انقر فوق تسجيل 

الدخول Sign Up. ستتلقى رسالة تحقق بالبريد الإلكتروني. من رسالة البريد الإلكتروني هذه انقر على الرابط للتأكيد. 
سيؤدي ذلك إلى فتح متصفح وسُيطلب منك إدخال تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. سّجل الدخول وأكّد بياناتك.

كل شيء جاهز الآن وأصبح بوسعك استخدام التطبيق!

*يجب عليك إدخال عنوان البريد الإلكتروني المقّدم إلى مدرستك وإلا فلن تتمكن من استخدام هذا التطبيق.

الهاتف الذكي/
الحاسوب اللوحي 

أو التابلت

البوابة 
الإلكترونية

الخط الهاتفي 
المجاني

هناك ثلاث طرق للقيام بذلك:
يعزز س��مة الط��ب

يتيح التحقق من الغياب في حينه

يحسن الوقت ال��زم ل��ب��غ

 SchoolMessenger إذا كان طفلك غائبًا ولم ُيبّلغ عن غيابه مسبًقا، سيحاول نظام
التواصل معك لتأكيد الغياب.

يتبع مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون )OCDSB( الآن طريقة جديدة للإبلاغ عن غياب طفلك )أطفالك(. 
يمكنك استخدام نظام SafeArrival للإبلاغ عن حالات الغياب اليومية والمطّولة.



الإبلاغ عن حالة غياب

انقر في أعلى اليسار  ثم انقر على 
 سترى اسم طفلك )أطفالك( 

مدرًجا هناك.

 go.schoolmessenger.ca اذهب إلى
وسّجل الدخول.

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك أو موقع OCDSB لمزيد من التفاصيل.

انقر في أعلى اليسار  ثم انقر على حضور 
Attendance. سترى اسم طفلك )أطفالك( 

مدرًجا هناك.

 انقر فوق  في أعلى يمين 
 الشاشة للإبلاغ عن حالة غياب 

.Report An Absence

اختر اسم طفلك Name ونوع الغياب 
 Reason والسبب Type of Absence

 Date of Absence وتاريخ الغياب 
)على غرار التطبيق(.

Send انقر على إرسال

 انقر فوق  في الأسفل بجوار الإبلاغ 
.Report An Absence عن حالة غياب

 Full Day اختر اسم طفلك. اختر يوم كامل 
*Multiple Day أو عدة أيام

أدخل سبب الغياب: 
مرض/إصابة   •

موعد  •
إجازة  •

مناسبة   • 
دينية/ثقافية 

حالة وفاة  •
غياب موافق   • 

 عليه من 
قبل الأهل

تأخير  •

• Illness/Injury 
• Appointment
• Vacation 
• Religious/

Cultural Day 
• Bereavement
• Absence 

Approved By 
Parent

• Late

الخط الهاتفي المجاني

i . اتصل بالرقم 1417-202-833-1 مجاًنا للإبلاغ عن   
حالة غياب باستخدام نظام الردّ الآلي.

ii ..اتبع التعليمات  

المدارس الابتدائية والمتوسطة
الحد الأقصى للإبلاغ عن حالات الغياب في اليوم نفسه 

هو بعد 30 دقيقة من وقت بدء المدرسة. بعد ذلك، 
يرجى الاتصال بالمدرسة مباشرة.

المدارس الثانوية
 يمكن الإبلاغ عن حالات الغياب في اليوم نفسه 

حتى الساعة 4 مساًء.

 .Date of Absence اختر تاريخ الغياب
بالنسبة للغياب لعدة أيام، حدد اليوم الأول 
First Day واليوم الأخير Last Day للغياب.

 Send انقر على إرسال

SchoolMessenger تطبيق

 Full Day إذا كان طفلك سيتأخر عن المدرسة، اختر يوم كامل*
ل جميع الطلاب الذين سيتأخرون  ومن ثم اختر تأخير Late. يسجَّ

عن الدوام على أنهم غائبين ليوم كامل إلى أن يصلوا إلى 
المدرسة ويسجلوا وصولهم لدى مكتب المدرسة.

بوابة SchoolMessenger الإلكترونية

سترى الآن الغياب مدرًجا على الصفحة 
الرئيسية وستتلقى أيًضا رسالة تؤكد ذلك.

سترى الآن الغياب مدرًجا وستتلقى 
أيًضا رسالة تؤكد ذلك.


