Aprendizado Remoto/Híbrido – Perguntas & Respostas Frequentes
P. Como posso conseguir um dispositivo para meu filho se ele ainda não tem um?
Estamos fazendo o nosso melhor para fornecer um dispositivo a todas as famílias que precisam de um. Se você ainda
não tem um dispositivo em casa, entre em contato com a escola do seu filho.
P. Eu tenho um dispositivo, como meu filho pode fazer o login?
Você precisa do ID e da senha do Google de aluno do seu filho. Você pode entrar em contato com a escola do seu
filho para obter o ID do Google e a senha. Para obter ajuda com a senha, ligue para 781.333.2096 para obter
assistência de segunda a sexta-feira até as 20h.
P. O que devo fazer se não tiver acesso à Internet em casa?
Se sua família não tiver acesso à Internet, entre em contato com o diretor ou assistente do diretor para encaminhá-lo
ao processo de referência gratuito da Internet através da Comcast.
P. Como meu filho pode fazer login no Google Classroom?
Os alunos podem entrar no Google Classroom. Para fazer o login, seu filho precisa de suas informações individuais
de login seguro (ID de aluno e senha). Além disso, eles também precisam de um convite com um link e código de
seus professores para acessar as aulas e tarefas relacionadas.
P. Como pai, como posso receber resumos do trabalho do meu aluno no Google Classroom?
Primeiro você precisa de uma conta do Google. Em seguida, para obter resumos por e-mail do trabalho do seu aluno,
peça ao professor do seu filho para enviar um convite para o Google Classroom dele. Você deve aceitar o convite por
email de um professor. Saiba que você tem apenas 120 dias para aceitar um convite antes que ele expire. Você pode
cancelar a assinatura de resumos ou remover a si mesmo como tutor a qualquer momento.
1. O professor ou administrador envia um e-mail para você com um convite para participar da classe do seu
filho.
2. Em seu programa de e-mail, abra o convite.
3. Clique em Aceitar.
4. Clique em Aceitar para confirmar.
P. Haverá suporte técnico para o dispositivo do meu filho e para o Google Classroom?
Para obter ajuda de tecnologia, vá para: https://studenthelpdesk.reverek12.org ou ligue para o Auxiílio Estudantil RPS
em 781.333.2096.
P. Haverá suporte para pais/responsáveis cujo inglês não seja a primeira língua?
Nossas escolas são totalmente equipadas com funcionários bilíngues que podem atender às necessidades lingüísticas e
culturalmente diversas de nossas famílias. Recentemente, contratamos contatos familiares bilíngues para quebrar as
barreiras linguísticas e culturais entre famílias e escolas.
P. E se meu filho faltar às aulas programadas de aprendizado remoto?
Ligue para a escola do seu filho para informar a ausência do seu filho.
P. Onde e quando meu filho pode pegar o café da manhã e almoço?
A comida é servida 2 dias por semana:
Terças (3 dias de café da manhã e almoço) e sextas-feiras (4 dias de café da manhã e almoço)
A comida é servida em TODAS as escolas fundamentais (os alunos do Middle e High School devem buscar as
refeições na escola fundamental mais próxima)
O menu está disponível online https://twitter.com/RPSDining
Para obter mais informações sobre frequência escolar, aprendizagem, segurança, transporte, etc. visite o site do nosso distrito
escolar em http://reverek12.org e clique em Plano de Reabertura do outono.

