Aplicația pentru părinți SIMS
Avem o nouă modalitate convenabilă de a vă împărtăși informații despre viața școlară a copilului
dumneavoastră prin aplicația noastră pentru părinți – SIMS. Puteți accesa aplicația SIMS Parent de pe
un smartphone, tabletă sau computer - oricând și oriunde.
Ce veți găsi în aplicația SIMS Parent?
•
•
•
•
•
•

Informații importante, cum ar fi prezența, comportamentul, performanța și temele
Termenul școlar, datele introduse și detaliile de contact disponibile la un clic pe un buton
Accesați raportul școlar al copilului dumneavoastră
Primiți notificări pentru a vă reaminti despre informații importante, cum ar fi datele cheie pentru
jurnalul dvs
Acces pentru a vă actualiza datele de contact, astfel încât să avem întotdeauna cele mai actualizate
informații în caz de urgență
Dacă aveți mai mulți copii la școală, veți avea acces la informații pentru toți copiii dvs., din aceeași
aplicație.

Informațiile pe care le primiți prin intermediul aplicației vă vor ajuta să fiți la curent cu viața școlară a
copilului dumneavoastră, precum și să sprijineți dezvoltarea și progresul copilului dumneavoastră.
Noțiuni introductive cu aplicația SIMS Parent
1. Vom trimite un e-mail de activare la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o. Pur și simplu faceți
clic pe linkul de pe tabletă, computer sau smartphone pentru a vă activa contul.
2. Apoi vă puteți autentifica folosind propriul nume de utilizator și parolă de pe Facebook,
3. Twitter, Google sau Microsoft pentru a vă înregistra.
4. De pe smartphone sau tabletă, descărcați aplicația din Google Play sau Apple App Store –
căutați „SIMS Parent”.
5. De pe un computer sau telefon Windows, vă puteți conecta și online la www.sims-parent.co.uk
Pentru a primi o invitație de a vă alătura aplicației SIMS Parent, trebuie să avem adresa dvs. de email. Vă rugăm să verificați dosarul de mesaje nedorite înainte de a ne contacta.

