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با خانواده های شاگردان  مکاتب عامه سنت لویس حاال برای مکالمات بهتر: ارسال پیام

شما لطفاً   الکترونیکی استفاده می نماید. برای دریافت پیام ما،از سیستم ارسال پیام 

"YES"   ارسالبنویسید. آنچه شما باید انجام دهید، فقط "YES  " به شماره 

 شما راجستر خواهید شد.است و "  67587"

  

______________________________________________________________________ 

 تویتر )سایت های اجتماعی مثل در حال حاضر به  (SLPSمکاتب عامه سنت لویس ) : رسانه های اجتماعی

Twitter ( فیسبوک ،)Facebook ( لینکید اِن )Linked In ( و انستاگرام )Instagram.دسترسی دارد )  

روایات و گزارش های ما، معلومات و دانستنی های جدید و همچنان اخبار خوش و مودن این سایت ها و دریافت با تعقیب ن

  ه سنت لویس استید.شما افتخار خواهید نمود که عضو خانواده ی مکاتب عام

 

 Twitter: @SLPS_Info 

 Instagram: @SLPS_Info 

 Facebook: stlpublicschools 

 Linked In: Saint Louis Public Schools  
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LET’S TALK )هرگاه سوالی   :)بیایید صحبت کنید

و پیشنهادات تانرا با نظریات میخواهید  یا هممیداشته باشید و 

 Let’sیکی از کارمندان شریک سازید،  لطفاً از ابزار " 

Talk  "طور بسیار این ابزار به  کاربرد. برای استفاده کنید

از مراجعه نموده و   www.slps.orgساده به سایت 

و سوال و یا پیشنهاد تانرا  نمایید" را انتخاب و کلیک  Let’s Talkمیان آیکن های روی صفحه آیکنی را که میگوید: 

" بفرستید. این سیستم پیام شما را مستقیماً به مسئول بخش و یا تیمی کاری که موضوع Submit با استفاده از دکمه "

 مطرح شده شما به آن ارتباط میگیرد، ارسال میگردد. 
 

تا در داد به ما بفرستید، کوشش نهایی خود را به خرج خواهیم ایمیل آدرس و یا شماره تماس تان را م، هرگاه همراه با پیا
 نخواهیم بود.با شما دوباره با شما به تماس شویم، در غیر آن قادر به تماس  مدت سه روز رسمی

 ID  :SL0972از رمز یا  .دانلود نماییددر مبایل تان را Android یا  iOS! اپلیکیشن برای دسترسی به مبایل

 استفاده کنید.

 

 

 
 
 

 
تماس سیستم  این مجهز باعموم مکاتب ساحوی و خصوصی (:  SCHOOL MASSENGER) سیستم پیام رسانی مکتب

برای اطمینان دریافت از طریق این سیستم، لطفاً به طور مداوم شماره تیلفون و آدرس جدید  میباشند. اتوماتیکو ایمیل 

  تان را با مسئول بخش در مکتب شریک سازید.

 
 

به تماس شوید  ذیلآدرس به می توانید  در صورت سوال یا پیشنهاد  
Meredith Pierce 

Internal Communications Liaison 
Saint Louis Public Schools 
meredith.pierce@slps.org 

 

http://www.slps.org/
mailto:meredith.pierce@slps.org

