
SSD - School Messenger App 
  تطبیق المدرسة إلرسال الرسائل 

 
اإلدارات/ خدمات التعلیم/ خدمات التكنولوجیا/ تطبیق الھاتف الجوال/ تطبیق المدرسة إلرسال رسالة/  مدیریة مدارس سانتي/ 

.دلیل المستخدم (أولیاء أمور الطلبة)  

 الخاص بمدیریة مدارس منطقة سانتي   School Messenger Appتطبیق المدرسة إلرسال رسائل 

 

 

 

 

 

ھو أداة مشاركة تستخدم للتواصل بین المدرسة، والمعلم، وولي   School Messenger المدرسة إلرسال رسالة"تطبیق "
المنھمكین بالشغل، طریقة قویة للمشاركة وللبقاء   ،والعاملین بالمدرسةأمر الطالب. فإنھ یمنح أولیاء أمور الطلبة، والطالب، 

یسمح بمشاركة المعلمین وأولیاء األمور، إما   School Messenger المدرسة إلرسال رسالة"تطبیق "على اتصال. و
 التطبیق نفسھ. بواسطة  ضمن مجموعة أو في إطار فردي، وكل ذلك 

برنامج و  Appleلكل من برنامج "أبل" متاح  School Messenger رسالة"المدرسة إلرسال تطبیق "
وتثبیتھ مباشرة من   School Messenger المدرسة إلرسال رسالة"تطبیق ". یمكنك الوصول إلى   Android"أندروید" 

 تطبیق مدیریة المدارس  أو من: 

 

 

 

 

 

استخدام البرید اإللكتروني المسجل لدیك في مدیریة مدارس  إنشاء حسابك الخاص أو تسجیل الدخول عن طریق یمكنك 
سانتي. وإذا كانت لدیك أسئلة حول بریدك اإللكتروني المسجل، فیرجى االتصال بمكتب إدارة مدرسة طفلك أو مكتب 

 . 619-258-2240التكنولوجیا على الرقم 

    School Messengerالمدرسة ألرسال رسالة" "تطبیق وباإلضافة إلى تطبیق الھاتف الجوال، یمكنك أیضا الوصول إلى  
   www.go.schoolmessenger.com : (أو الویب)الویبسایت 

http://go.schoolmessenger.com/


User Guide (Parents) 
 دلیل المستخدم (أولیاء أمور الطلبة) 

اإلدارات/ خدمات التعلیم/ خدمات التكنولوجیا/ تطبیق الھاتف الجوال/ تطبیق المدرسة إلرسال رسالة/  مدیریة مدارس سانتي/ 
 دلیل المستخدم (أولیاء أمور الطلبة)

 دلیل المستخدم السریع (أولیاء أمور الطلبة) 
   )www.go.schoolmessenger.com(تطبیق المدرسة إلرسال رسالة للھاتف الجوال وللویب 

 
  باستخدام بریدك اإللكتروني المسجل في مدیریة مدارس سانتي. سوف تحتاج إلى Sign Upسجل المستخدم ألول مرة 

ي المسجل، فیرجى االتصال بمكتب إدارة كانت لدیك أسئلة حول بریدك اإللكترونوإذا . الوصول إلى البرید اإللكتروني للتأكد
 . 619-258-2240مدرسة طفلك أو مكتب التكنولوجیا على الرقم  

 الرابط  قم بتسجیل الدخول باستخدام بریدك اإللكتروني وكلمة المرور. وإذا كنت قد نسیت كلمة المرور الخاصة بك، فاستخدم  
 

   كلمة المرور الخاصة بك. إلعادة"  ”?Forgot Your Password "؟نسیت كلمة المرور "ھل
 

  Menu ضمن قائمة التطبیقات
 

تعرض صفحة الرسائل جمیع الرسائل المرسلة إلیك من مدیریة مدارس سانتي، ومن المدرسة، ومن  :  Messagesرسائل 
 یوما.  30المعلم خالل آخر 

 فرز الرسائل حسب األحدث أوال، وثم األقدم أخیرا. یتم 
 

یمكنك رؤیة جمیع المجموعات التي أنت عضوا فیھا. ھناك نوعان من  :  Join Groupsاالنضمام إلى المجموعات 
 : المجموعات

 المجموعة المرتبطة بحسابك من خالل صف الطالب. –  Automatic Groupلمجموعة التلقائیة ا
إنشاء ھذه المجموعة من قبل المعلم ویمكنك االنضمام : تم Teacher Created Group المجموعة المكونة من قبل المعلم

 إلیھا باستخدام رمز وصول فردي تم توفیره لك.
 تستخدم المجموعات من أجل التواصل بین المعلمین وأولیاء أمور الطلبة. 

 
وتعدیل كیفیة إلدارة الرسائل الواردة من مدیریة المدارس والواردة من المدرسة. ولعرض :  Preferenceاألفضلیة 

 االتصال إذا كان من قبل مدیریة المدارس/ أو من قبل المعلم وذلك عند إرسال رسالة تبث لك.
 

   یتم إعالمك بھا. أن ریداختار نوع الرسائل التي ت.  Push Notification مبإعداد اإلبالغ واإلعالقم : Settingsاإلعداد 
 

 سوف یجھز قریبا. الوصول اآلمن. تقاریر حضور عبر االنترنت. :  Attendanceالحضور 
 

 التفصیلیة، یرجى االطالع على أدلة االستخدام المبینة أدناه:  لمزید من التعلیمات والمعلومات 
  User Guide دلیل المستخدم:

    Parent User Guide (Web Portal)دلیل المستخدم الخاص بأولیاء أمور الطلبة (الویب) 

 
     

http://www.go.schoolmessenger.com/

