موارد مفيدة لعائالت المدارس العامة لريفير
ما الذى تحتاجون
المساعدة له؟

هل تريدون المزيد من المساعدة؟

اتجاهات مفيدة
 .1أشروا إلى أن طفلك يحتاج إلى جهاز في االستطالع:
https://tinyurl.com/RPSInPersonAr

بحاجة للتكنولوجيا للطالب

 .2تواصلوا مع مدرسة طفلكم لتحديد موعد إلستالم جهاز
إلكتروني.
.1
.2

الوصول إلى البريد
اإللكتروني الخاص بالمدرسة

.3
.4

تفحص www.google.com
انقر فوق "تسجيل الدخو"
.
العليا من الشاشة
أدخلوا اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب
انقر فوق رابط  Gmailفي الزاوية اليمنى العليا من
الشاشة.

االنضمام إلى Google
Classroom

.2

الدخول الى
PowerSchool

.3
.4

احصلوا على رقم هوية الطالب الخاصة بطفلكم وكلمة
المرور من مدرسة طفلكم) .
)معلومات االتصال بالمدرسة في الصفحة (2
اذهبوا إلى:
https://sis.reverek12.org/public
إنشاء حساب (ألول مرة فقط)
إدخلوا اسم المستخدم  /كلمة المرور الدخول.

 .1اذهبوا إلى
https://studenthelpdesk.reverek12.org



للمساعدة في كلمة المرور ،يرجى
االتصال
 781-333-2096للحصول على
المساعدة.

مفتوح اإلثنين  -الجمعة حتى  8مساء
 برنامج تعليمي مكتوب
لـ GoogleClassroom
 دروس فيديو Google Classroom



كيفية إنشاء حساب  PSالخاص بكم

 أو اتصل بالدعم الفني على:
781.333.2096

يمكن لمكتب مساعدة الطالب  /العائلة في RPS

المساعدة في حل مشكالت تسجيل الدخول أو
أسماء المستخدمين أو كلمات المرور أو صعوبة
الوصول إلى  GoogleClassroomأو حتى إذا كان
لديك جهاز معطل

بحاجة إلى مساعدة /
دعم تقني



معلومات الوجبة
الغذائية

يمكن وجود معلومات اإلتصال الخاصة بكل
مدرسة في الصفحة  2من هذه النشرة

في الزاوية اليمنى

 .1انتقلوا إلى classroom.google.com
 .2إدخلوا اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب لتسجيل
الدخول.

.1



تابعوا مع مدرسة طفلكم

يتم تقديم الطعام في أيام الثالثاء و الجمعة في المدارس
االبتدائية المحلية من الساعة 10:30صباحا  1:00زواال
يمكن للعائالت إستالم:
 oوجبات فطور وغذاء لـ  3أيام في أيام الثالثاء
 oوجبات فطور وغذاء لـ  4أيام في أيام الجمعة

*** يجب على طالب المدارس اإلعدادية والثانوية أيضًا تناول
وجبات الطعام في أقرب مدرسة ابتدائية

 القائمة متاحة على اإلنترنت
https://twitter.com/RPSDining

معلومات اإلتصال بالمدرسة
مدرسة بيشمونت االبتدائية
الهاتف781.286.8316 :
الويبhttp://www.reverek12.org/7/home :
مدرسة غارفيلد االبتدائية
الهاتف.8296781.286 :
الويبhttp://www.reverek12.org/8/home :
مدرسة غارفيلد المتوسطة
الهاتف781.286.8298 :
الويبhttp://www.reverek12.org/4/home :
مدرسة هيل االبتدائية
الهاتف781.286.8284 :
الويبhttp://www.reverek12.org/9/home :
مدرسة لينكولن االبتدائية
الهاتف781.286.8270 :
الويبhttp://www.reverek12.org/10/home :
مدرسة بول ريفير االبتدائية
الهاتف781.286.8278 :
الويبhttp://www.reverek12.org/3/home :
ثانوية رفير
الهاتف781.286.8220 :
الويبhttp://www.reverek12.org/12/home :
متوسطة أكاديمية رامني مارش
الهاتف781.388.3500 :
الويبhttp://www.reverek12.org/1/home :
متوسطة سوزان ب .أنتوني
الهاتف781.388.7520 :
الويبhttp://www.reverek12.org/5/home :
ثانوية سيكوست
الهاتف781.485.2715 :
الويبhttp://www.reverek12.org/2/home :
ويالن االبتدائية مدرسة
الهاتف781.388.7510 :
الويبhttp://www.reverek12.org/6/home :

