تعليم
• اإلعالن عن النشاطات
واالجتماعات ألولياء األمور و
المجتمع المحلي
• التواصل الفوري مع أولياء
األمور و الدعوة لمجالس اآلباء
• االرشاداة العامة و التنبيه
بقرب موعد االختبارات و تاريخ
بدئھا
• االعالن عن مواعيد و نتائج
االختبارات
• استدعاء أولياء األمور للطالب
الذين ھم بحاجة للدعم
االجتماعي والسلوكي
• اإلعالن عن التعاميم و
القوانين و التنويه عن
السلوكيات المستجدة
• إرسال نتائج االختبارات مثال
أو المعدل العام للطالب
• إرسال شكوى فورية ولحظية
على سلوك الطالب أو تغيبه
عن الدوام المدرسي أو
مغادرته المدرسة أثناءأوقات
الدوام
• ابالغ المتدربين بمواعيد
الدورات الجديده واخر
المستجدات
• التواصل السريع مع
المدرسين و المدربين بما
يخص مستجدات التعليم

مستشفيات
• تأكيد او تذكير بمواعيد
المرضى
• إستدعاء األطباء عند الضرورة
• االبالغ عن نتائج التحاليل
• التذكير بالفحوصات الدورية
• إبالغ عن وصول أطباء زائرين
• التواصل السريع مع الطاقم
الطبي
• اإلبالغ عن معلومات المناوبة
و التعديل بھا
• اإلعالن عن الخدمات الجديدة
او التوسعات
• بالغات االنذارات او التحذيرات

فنادق و شقق
• تأكيد او تذكير بحجوزات
الضيوف او الغائھا
• اإلعالن عن العروض الجديدة
و الموسمية
• التواصل مع العمالء المھمين
في المناسبات السنوية
• تواصل االدارة مع الموظفين
في االمور العاجلة
• االبالغ عن موعد سداد
اإليجارات
• ابالغ الضيوف او السكان باي
معلومات مثل الصيانة او
التعديالت او اي اجراءات
تخص العقار او السكن
• بالغات االنذارات او التحذيرات

متاجر و اعمال
• اإلعالن عن العروض المتنوعة
• التذكير بمواعيد السداد
• التذكير بمواعيد األقساط
• االبالغ عن جاھزية
المشتروات و تسليمھا
• التذكير بمواعيد الصيانة
• االتصال مع عمالئكم
وابالغھم بآخر المستجدات
• التواصل مع الموظفين
والبائعين في مواقعھم
وابالغھم بالمھام المطلوبة
منھم واخر المستجدات
• تأكيد الحجوزات والتذكير
بالمواعيد بما يخص بتقديم
الخدمات المتنوعة

إجتماعية و شخصية
• االبالغ عن المناسبات العامة
مثل الزواجات المواليد
الوفايات والمناسبات
االجتماعية االخرى
• ارسال رسائل التھنئة باالعياد
• رسالة لتذكير اصدقائك
باالجتماعات االسبوعية او
رسالة في اول خميس )او
حسب ماتحدده( من كل
شھر )ھجري او ميالدي(
• ارسال رسالة تھاني كل
سنة بالتاريخ الھجري او
الميالدي بذكري الميالد
• تذكير دوري بانتھاء الوثائق
المھمة مثل رخص القيادة او
االستمارات الخ.....
• رسالة تذكيرية بالمواعيد
والمناسبات السنوية المھمة
مثل لقاء العيد السنوي
• التذكير بأعيد الميالد السنوية
لك ولمن تحب وكل االعياد
الشخصية االخرى مثل عيد
الزواج او عيد الخطوبه
• ارسال الدعوات و األذكار
الدينية االسبوعية او الدورية
• تذكير دوري بمواعيد الكشف
الطبية الضرورية
• االبالغ عن اخر األخبار
المھمة و تقلبات الطقس و
االحوال الجوية

انترنت
• الدعاية و العروض المتنوعة
• االبالغ عن اعطال و صيانة
الموقع
• ارسال بيانات التسجيل و
الدخول
• االبالغ عن التحديثات و
التعديالت
• االبالغ عن العروض و
المكافئات
• إشعارات الفواتير و التسديد
وااليداعات البنكية والرواتب او
اي عمليات مالية

