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14 ta’ Jannar 2021
Għeżież ġenituri/kustodji
Kif tafu tajjeb din is-sena minħabba l-Pandemija mhux possibbli li niltaqgħu magħkom wiċċ
imb wiċċ għall-Parents’ Day pero se jkolkom il-possibilta li tiltaqgħu mal-għalliema online
permezz ta’ Microsoft Teams il-Ħamis 28 u l-Ġimgħa 29 ta’ Jannar 2021. Bookings tal-laqgħat
mal-għalliema se jkunu jistgħu isiru minn nhar it-Tnejn 18 ta’ Jannar sat-Tlieta 26 ta’ Jannar.
Tajjeb li taqraw sew din iċ-ċirkulari peress li din se tigwidakom kif tibbukjaw il-laqgħat malgħalliema.
Ġenituri iridu jibbukja laqgħa ta’ 10 minuti ma’ kull għalliem li jixtieq ikellem. Importanti li
l-laqgħat ma’ kull għalliem ikunu kollha f’ħinijiet differenti. Għalhekk tajjeb li żżommu nota
tal-ħinijiet li bbukkjajtu mal-għalliema differenti ħalli tevitaw laqgħat ma’ aktar minn għalliem
wieħed fl-istess ħin.
Wieħed irid jidħol fis-sistema permezz tal-link li ntbagħtet fl-SMS jew tista’ wkoll tidħol minn
din il-link hawn taħt billi tagħfas ctrl fuq il-keyboard u fl-istess ħin tikklikja fuq il-link.
http://bit.do/verdala-pd
Dawk li għandhom QR code reader fuq il-mobile jistgħu jiftħu l-booking app billi jagħmlu
scanning tal-immaġni hawn taħt.

Importanti li l-appuntamenti jsiru fil-granet tat-28 u 29 ta’ Jannar. Is-sistema li qed tintuża ma
tippermettix li jsiru appuntamenti f’dati ohrajn.
•

Il-proċess jibda billi tagħżel il-grupp ta’ suġġetti

•

Tagħżel l-għalliem tas-suġġett mill-lista u l-ħin tal-laqgħa (li jkun għadu vojt). Tajjeb
li tkunu tafu l-isem tal-għalliem/a tal-istudent/a li tixtiequ tkelmu.

•

Tagħżel il-ħin tal-laqgħa li ma jkunx għadu ttieħed.

•

Importanti li tnizzlu d-dettalji mitluba lejn l-aħħar tal-applikazzjoni li jinkludu isem ilġenitur u l-email (użaw l-ilearn email tal-istudent/a). Importanti li tiċċekjaw sew li lemail address jinkiteb tajjeb għax inkella ma jkunx jista’ jsir il-kuntatt. FinNotes(optional) nizzlu l-isem u l-kunjom u l-klassi tal-istudent/a.

•

Fl-aħħar agħfas fuq il-buttuna Book biex tirreġistra l-appuntament.

Dan il-proċess irid jirrepeti ruħu għal kull għalliem li tixtieq tkellem billi tagħfas il-buttuna
New Booking.
Tajjeb illi ssegwu wkoll il-video fuq YouTube permezz ta’ dan il-link li jispjega b’mod aktar
ċar u viżwali dan il-proċess. https://youtu.be/zvZef8eAs_4
Kull appuntament ma jistax idum aktar minn 10 minuti. Ghalhekk importanti li nżommu malħin peress li ġenituri oħrajn jistgħu ikunu jridu jidħlu jkelmu l-għalliem eżatt wara lappuntament tiegħek.
Aħna se nispjegaw dan il-proċess lill-istudenti matul il-ġimgħa d-dieħla ħalli jkunu jistgħu
jassistukom.
Tiddejqux tikkuntatjawna jekk issibu xi diffikulta.
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