Dear Families,
We are excited to announce that we adopted a new form of school-to-home
communication at Glendora Unified School District called ParentSquare. This unified
communications platform is designed to keep parents and guardians informed and
encourage greater engagement and connection with Glendora Unified School District. It
provides a safe way for district administrators, school principals, teachers, staff, and
parents to:
●

Send and receive school and class information

●

Share pictures and files

●

Schedule parent-teacher conferences

●

and much more . . . all in one centralized place!

With ParentSquare you’ll be able to:
●

Receive all district, school and classroom communication via email, text, or app

●

View the school and classroom calendar and RSVP for events

●

Easily sign up to volunteer and/or bring items

●

Securely receive report cards and other important student documents
Parents—Getting Started Video - https://tinyurl.com/432ewhz7

All district, school, grade level, and classroom information will now be sent to your
computer or phone via email and/or text. You will soon receive an invitation email or text
to join ParentSquare. Please click the link to activate your account. It takes less than a
minute. You can use ParentSquare on any device. For even more convenience, download
the ParentSquare app (available for free for iOS and Android devices). Our goal is for every
family to join ParentSquare and engage with our school community.

More information will come in the coming weeks.

Estimadas Familias,
Estamos entusiasmados de anunciar que adoptamos una forma nueva de comunicación de
escuela-a-casa en el Distrito Escolar Unificado de Glendora llamado ParentSquare. Esta
plataforma unificada de comunicaciones está diseñada para mantener informados a los
padres y guardianes y fomentar un mayor compromiso y conexión con el Distrito Escolar
Unificado de Glendora. Provee una manera segura para que los administradores del
Distrito, directores de las escuelas, maestros, personal, y padres puedan:
●

Enviar y recibir información escolar y de la clase

●

Compartir fotos y archivos

●

Programar conferencias de padres-maestro

●

Y mucho más . . . todo en un sitio centralizado!

Con ParentSquare podra:
●

Recibir toda la comunicación del distrito, escuela y salón vía correo electrónico,
texto, o el app

●

Ver el calendario escolar y del salón y Confirmar a los eventos

●

Inscribirse fácilmente para ser voluntario y/o traer artículos

●

Recibir con seguridad los reportes de calificaciones y otros documentos importantes
del estudiante
Padres—Video de Iniciacion - https://tinyurl.com/432ewhz7

Toda la información del distrito, la escuela, el nivel de grado y el salón será enviada ahora a
su computadora o teléfono vía correo electrónico y/o texto. Pronto recibirá una invitación
por correo electrónico o texto para unirse a ParentSquare. Por favor haga clic en el enlace
para activar su cuenta. Toma menos de un minuto. Puede usar ParentSquare en cualquier
dispositivo. Para aún más conveniencia, baje la aplicación de ParentSquare app (disponible
gratuitamente para los dispositivos iOS y Android). Nuestra meta es que todas las familias
se unan a ParentSquare y se involucren con nuestra comunidad escolar.

Habrá más información en las próximas semanas.

亲爱的家庭，
我们激动地通知您我们在Glendora联合学区采纳了一种名为ParentSquare的新型的从学校到 家
庭的联系方式。该联合交流平台旨在通知家长和监护人并鼓励他们更多地参与并与Glendora联
合学区保持联系。它为学区行政人员，学校校长，老师，员工，和家长提供安全的方式以便：
●

发送和接收学校和班级信息

●

分享照片和档案

●

安排家长会

●

与更多其它的... 都包含在一个集中的场所！

使用 ParentSquare您将能够:
●

通过电子邮件，短信，或应用程序收到所有学区，学校和教室的交流信息

●

浏览学校和教室日历和需要答复的活动

●

轻松登记志愿者及/或所带物品

●

安全接收成绩单和其它重要的学生文件
家长—入门视频 - https://tinyurl.com/432ewhz7

所有学区，学校，年级，和教室信息现在都将通过电子邮件和/或短信发送至您的电脑或电话。您
将很快收到一封电子邮件或短信邀请您加入ParentSquare。请点击链接激活您的账户。这将花
费不到一分钟的时间。您可以在任何电子设备上使用ParentSquare。如需更加便捷，请下载
ParentSquare应用程序（所有iOS和Android设备都可免费获得）。我们的目标是让所有家
庭都加
入ParentSquare并参与到我们的学校社区中来。

未来几周将有更多信息公布。

أعزائي أولياء األمور،
يسعدنا أن نعلن أننا اعتمدنا شكالً جدي ًدا من أشكال التواصل بين المدرسة والمنزل في منطقة مدرسة غليندورا الموحدة تسمى بارنتس
سكوير .تم تصميم منصة االتصاالت الموحدة إلبقاء أولياء األمور واألوصياء على اطالع وتشجيع المزيد من المشاركة والتواصل مع
منطقة مدرسة غليندورا الموحدة .توفر هذه المنصة األمان لمسؤولي المنطقة ومديري المدارس والمعلمين والموظفين وأولياء األمور من
أجل:
●

إرسال واستقبال معلومات المدرسة والصف

●

مشاركة الصور والملفات

●

جدولة اجتماعات أولياء األمور والمعلمين

●

وأكثر بكثير  . . .كل ذلك في مكان مركزي واحد!

مع بارنتس سكوير ستتمكن من:
●

تلقي جميع اتصاالت المنطقة التعليمية والمدرسة والفصول الدراسية عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أوالتطبيقات
االلكترونية

●

عرض تقويم المدرسة والفصول الدراسية و حجز األحداث

●

قم بالتسجيل بسهولة للتطوع و  /أو إحضار أشياء

●

تلقي بطاقات التقارير وغيرها من وثائق الطالب المهمة بأمان
Parents—Getting Started Video - https://tinyurl.com/432ewhz7

سيتم اآلن إرسال جميع معلومات المنطقة التعليمية والمدرسة ومستوى الصف الدراسي والفصول الدراسية إلى جهاز الكمبيوتر أو الهاتف
الخاص بك عبر البريد اإللكتروني و  /أو الرسائل النصية .ستتلقى قريبًا دعوة عبر البريد اإللكتروني أو رسالة نصية لالنضمام إلى
بارنتس سكوير .الرجاء الضغط على الرابط لتفعيل حسابك .تستغرق أقل من دقيقة .يمكنك استخدام بارنتس سكوير ParentSquare
على أي جهاز .لمزيد من الراحة  ،قم بتنزيل تطبيق ( ParentSquareمتاح مجا ًنا ألجهزة  iOSو  .)Androidهدفنا هو أن تنضم
كل عائلة إلى بارنتس سكوير  ParentSquareوالتواصل مع مجتمع مدرستنا.

مزيد من المعلومات ستأتي في األسابيع المقبلة.

