Aeries Communications

إرشادات للوالدين واألوصياء

موجزك
1

موجز اإلعالن

2

املدارس ،الفصول ،املجموعات

3

متابعة املجموعات

4

الرسائل املبارشة

5

اإلعدادات

6

التعليامت

6
5

املوجز الزمني لإلعالنات الصادرة عن املقاطعة واملدارس والفصول واملجموعات التي
تنتمي إليها أنت أو طفلك.
4

لتصفية موجزك إىل مدرسة أو فصل أو مجموعة محددة ،ما عليك سوى النقر فوق االسم
داخل القامئة الجانبية.

انقر فوق زر عالمة الجمع بجوار املجموعات وتحقق من املجموعات املطلوب متابعتها
يف مدرستك.
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1

استخدم الرسائل املبارشة لبدء محادثة شخصية مع معلم أو مدير مدرسة.

لتحديث ملفك التعريفي الشخيص وإعدادات اإلشعارات ،انقر فوق صورتك الرمزية يف
القامئة املوجودة عىل اليسار.
3

هل أنت غري متأكد من يشء ما؟ انقر هنا لزيارة موقع الدعم ملعرفة األسئلة الشائعة
واملزيد من املساعدة.
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الرسائل املبارشة
1

التبديل إىل الرسائل املبارشة

2

إنشاء رسالة جديدة

3

أرشيف الرسائل

4

الرتجمة التلقائية للرسائل املبارشة

5

إدخال رسالة/إرسال مرفق

انقر فوق الرمز

1

لالنتقال إىل الرسائل املبارشة.

2

بعد النقر فوق زر "( "Create a new messageإنشاء رسالة جديدة) ،اكتب فقط اسم
املستلم ،وأدخل رسالتك وأرسلها.
3
4

ميكنك هنا االنتقال رسي ًعا إىل محادثاتك األخرية أو البحث يف سجل املستلمني.

عند إرسال رسالة ،يقوم التطبيق برتجمتها فوريًا لكل من الطرفني استنا ًدا إىل اللغة املفضلة
(قابلة للتحرير داخل الرسائل الشخصية) .إذا كنت ترغب يف عرض الرسالة األصلية ،فام عليك
سوى النقر فوق تبديل الرتجمة.

هنا ميكنك إما كتابة رسالتك أو إرسال مرفق (رمز مشبك الورق) .عند البدء يف الكتابة ،سيحل
الزر إرسال محل الزر مرفق.
يتم تسليم الرسائل عىل الفور داخل التطبيق .استنا ًدا إىل كيفية إعداد املستلم إلعداد
اإلشعارات ،سيتم إشعاره عرب الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية القصرية يف حالة تلقي رسالة
يف وضع عدم االتصال.
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إعدادات ملف التعريف
1

قامئة اإلعدادات

2

صورة

3

اسم العرض

4

معلومات االتصال

5

تفضيالت اللغة

املعلومات الشخصية

انقر فوق صورتك الرمزية لفتح اإلعدادات الخاصة بك.
1

لتحميل صورة ملف تعريفك الشخيص أو تغيريها ،انقر فوق الصورة الرمزية الكبرية واتبع
إرشادات التحميل.

3

2

انقر فوق اسمك لتعديل كيفية عرض اسمك داخل التطبيق.

يتم سحب بيانات االتصال لألعضاء والبيانات الدميوغرافية من  ،SISال ميكن للمستخدمني
تحديث معلومات االتصال داخل تطبيق االتصاالت.

4

اضبط لغتك املفضلة لتلقي اإلعالنات املرتجمة والرسائل املبارشة.
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إعدادات ملف التعريف
1

مدير املوجز

مدير املوجز

العنرص التايل تحت إعدادات ملف التعريف الشخيص هو Manager Feed

(مدير املوجز) .وهذا هو املكان الذي ميكنك فيه تحرير ما يظهر يف موجز اإلعالن
وما يتم إعالمك به.
2

إضافة

3

الغاء املتابعة

1

لبدء متابعة مجموعة جديدة ،انقر فوق زر عالمة الجمع الستعراض املجموعات
العامة يف مقاطعتك.

2

إليقاف متابعة مجموعة ما ،انقر فوق الزر ( Unfollowإلغاء املتابعة).

3

5

إعدادات ملف التعريف
1

اإلشعارات

إعدادات اإلشعارات

هل تريد فقط أنوا ًعا معينة من اإلعالنات التي يتم إرسالها إىل هاتفك أو بريدك
اإللكرتوين؟ ميكنك هنا النقر فوق مربعات االختيار أو إلغاء النقر فوقها لتحديث هذه
اإلعدادات الدقيقة .اعتام ًدا عىل تكامل املقاطعة ،قد ال تتوفر بعض التنبيهات التلقائية
يف الوقت الحايل.
1

6

نشاط
1

تنبيه النشاط

2

لوحة النشاط

1

تحقق من لوحة النشاط من خالل النقر فوق رمز "الجرس" الخاص بالنشاط.

عىل غرار التطبيقات االجتامعية األخرى ،تعرض لك لوحة النشاط نظرة عامة رسيعة عىل
النشاط املرتبط بحسابك .انقر فوق أي يشء داخل قامئة األنشطة ليتم االنتقال إىل ذلك
اإلعالن املحدد أو محادثة الرسائل املبارشة.
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