HALLO OUDERS
Wanneer een kind verloren gelopen, gewond, ziek of in gevaar is, is het belangrijk
dat de volwassene die met deze situatie wordt geconfronteerd snel en makkelijk kan
reageren.
Om dit mogelijk te maken, werd de dienst HALLO OUDERS opgericht.
HALLO OUDERS is een vernuftig systeem van oproepnummers die trapsgewijs
worden gebeld. Hiermee wordt de kans om de ouders te kunnen contacteren véél
groter.
Wanneer de dienst geactiveerd is, volstaat één enkel telefoontje om de ouders
opeenvolgend en automatisch te bereiken op 1 tot 7 nummers die zij vooraf
geprogrammeerd hebben (gsm mama, gsm papa, telefoon thuis, werk, enz.).
Als er nog steeds geen antwoord is, wordt de oproep automatisch doorgeschakeld
naar CHILD FOCUS, die 24 uur per dag bereikbaar is.
Iedereen die een kind in nood vindt, kan het HALLO OUDERS-nummer 078/150.350
bellen dat zich op de achterzijde van de kids-ID bevindt.
HALLO OUDERS voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar!
De dienst HALLO OUDERS wordt automatisch verbonden aan alle Kids-ID (een
identiteitsbewijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar). Alle ouders die dit wensen, kunnen
op deze site deze dienst gratis en in een handomdraai activeren.
Activeer de dienst
De activering van de dienst HALLO OUDERS is eenvoudig en gratis.
U hebt volgende elementen nodig:





Het identiteitsbewijs van uw kind (de Kids-ID)
De « Oudercontact » code die u via de post werd toegestuurd
Uw identiteitskaart
De lijst met telefoonnummers waarop men u kan bereiken in geval van nood.

Eens u deze elementen in uw bezit hebt, kunt u deze dienst onmiddellijk activeren
via deze link (klik hier)
De activering is eveneens mogelijk via de telefoon maar neemt meer tijd in beslag
(alle ingegeven informatie moet herhaald worden door het systeem en gevalideerd
door de gebruiker).
U kunt deze dienst op elk moment desactiveren via uw account. Het is eveneens
mogelijk om op elk moment de oproeplijst te wijzigen.
Meer informatie: www.halloouders.be

