األسئلة الشائعة حول التعلم عن بعد  /التعلم المختلط
س :كيف يمكنني الحصول على جهاز إلكتروني لطفلي إذا لم يكن لديه جهاز حال ًيا؟
ً
جهازا في البيت ،فإتصلوا بمدرسة طفلكم.
نحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير جهاز إلكتروني لكل أسرة بحاجة إليه .إذا كنتم الزلتم ال تملكون

س :لدي جهاز إلكتروني ،كيف يمكنني تسجيل الدخول لطفلي؟
تحتاجون رقم الطالب لجووجل الخاص بطفلكم وكلمة المرور .يمكنكم اإلتصال بمدرسة طفلكم للحصول على معلومات رقم المستخدم بجووجل
وكلمة المرور الخاصة بطفلكم .وللحصول على تعليمات بخصوص كلمة المرور ،يرجى اإلتصال بالرقم  781-333-2096للمساعدة وذلك من يوم
اإلثنين إلى يوم الجمعة إلى غاية الساعة  8مسا ًءا

س :ماذا أفعل إذا لم يكن لدي خدمة اإلنترنت في البيت؟
إذا لم يكن لدى عائلتكم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،فإتصلوا بمدير طفلكم أو نائبه إلحالتكم إلى قسم اإلحالة المجانية لخدمة اإلنترنت من شركة .

س :كيف يمكن لطفلي تسجيل الدخول إلىGoogle Classroom؟
يمكن للطالب اإلنضمام إلى الفصل الدراسي من خالل  .Google Classroomلتسجيل الدخول ،يحتاج طفلكم إلى معلومات تسجيل الدخول
الشخصية اآلمنة ( رقم هوية الطالب وكلمة المرور) .باإلضافة إلى ذلك ،يحتاجون أيضًا إلى دعوة تحتوي على رابط ورمز من معلميهم للدخول إلى
الفصول الدراسية والواجبات ذات الصلة.

س :بصفتي ولي أمر  ،كيف يمكنني تلقي ملخصات لعمل الطالب على Google Classroom؟
أوال وقبل كل شيء البد من أن يكون لديكم حساب جووجل .بعد ذلك ،للحصول على كشف حساب بالبريد اإللكتروني ألعمال الطالب ،أطلبوا من
معلم طفلكم أن يرسل إليكم دعوة إلى  .يجب عليكم قبول هذه الدعوة من المعلم عبر البريد اإللكتروني .يرجى أن تدركوا بأنه لديكم  120يو ًما فقط
لقبول الدعوة قبل إنتهاء صالحيتها .يمكنكم إلغاء إشتراككم من كشف الحساب أو إزلتكم كوصي في أي وقت.
 .1يرسل لكم المدرس أو مدير المدرسة دعوة عبر البريد اإللكتروني لإلنضمام إلى فصل الطالب.
 .2في بريدكم اإللكتروني إفتحوا الدعوة عبر البريد اإللكتروني الخاصة بكم.
 .3أنقروا على القبول.
 .4أنقر على القبول للتأكيد.

س :هل يكون هناك دعم التقني لجهاز طفلي وللفصل على وجوجل؟
للحصول على مساعدة تقنية ،انتقلوا إلى  https://studenthelpdesk.reverek12.orgأو يمكنكم اإلتصال بمكتب مساعدة طالب المدارس
العامة لريفير ) (RPSعلى الرقم . 781.333.2096

س :هل يكون هناك دعم لآلباء /أولياء األمور الذين اإلنجليزية ليست لغتهم األصلية؟
مؤخرا بتوظيف
إن مدارسنا لديها ما فيه الكفاية من موظفين ثنائي اللغة الذين يمكنهم تلبية إحتياجات عائالتنا المتنوعة اللغات والثقافات .لقد قمنا
ً
منسقي عائالت ثنائيي اللغة لكسر الحواجز اللغوية والثقافية بين العائالت والمدارس.

س :ماذا لو طفلي سيتغيب عن فصوله المدرسية المبرمجة للتعلم عن بعد؟
إتصلوا بمدرسة طفلكم لإلبالغ عن غياب طفلكم.

س :أين ومتى يمكنني أن أحضر لطفلي اإلفطار والغداء؟
يتم تقديم الوجبات الغذائية يومين في األسبوع:
يوم الثالثاء ( وجبات فطور وغداء لثالثة  3أيام) والجمعة (وجبات فطور وغداء ألربعة  4أيام)
يتم تقديم الطعام في جميع المدارس اإلبتدائية (طالب المدارس اإلعدادية والثانوية يمكنهم إستالم وجبات الطعام من أقرب مدرسة إبتدائية)
الئحة األطعمة متاحة على اإلنترنت https://twitter.com/RPSDining
للمزيد من المعلومات بخصوص اإللتحاق بالمدارس ،والتعلم ،والسالمة ،والنقل ،إلخ ...يرجى زيارة موقع منطقتنا التعليمية على http://reverek12.org
وأنقروا على خطة إعادة الفتح في الخريف

