
ترافیرسا
أحد الحلول التي تقدمھا مدرسة

تایلر
)tyler school(`

كیفیة زیارة موقع
Traversa Ride 360™

إلىاذھبكروم،متصفحباستخدام.1
الرابط الذي تقدمھ لك منطقتك

المدرسیة.

إلكترونيبریدلدیكیكنلمإذا.2
Registerفوقانقربالفعل،مسجل

(تسجیل).
البریدعنوانأدخلللتسجیل،.3

اإللكتروني، وكلمة المرور، واالسم.

بریدرسالةستتلقىالتسجیل،بعد.4
إلكتروني للتأكید. انقر على الرابط
الوارد في رسالة البرید اإللكتروني

Rideموقعفيالتسجیللتأكید 360.

إلىاذھبثمالدخول،بتسجیلقم.5
My Students(طالبي)فوقوانقر

Findزر Studentعلى(العثور
الطالب).

تطلبھاالتيالفریدةالمعلوماتأدخل.6

منطقتك للعثور على الطالب. كرر ھذه
الخطوة إلضافة طالب آخرین. إذا

احتجت إلى المساعدة، یرجى االتصال
بمنطقتك المدرسیة.

ملففوقانقرالطالب،ربطفور.7
التعریف الخاص بالطالب لالطالع على

كل معلومات االنتقال ذات الصلة.

شاشة تسجیل الدخول

الشاشة
الرئیسیة العثور على الطالب

الیمنىالزاویةفيبالطالب)الخاصة(الخیاراتoptionsزرفوقوانقرالطالباخترآخر،شخٍصمعبالطالبالخاصالرابطلمشاركة.8
السفلیة.

إلكترونيبریدرسالةالشخصھذاسیتلقىمعھ.الرابطمشاركةفيترغبالذيللشخصاإللكترونيالبریدأدخلثمرابطھ،مشاركةتریدالتيالطالباختر.9
Rideفيالتسجیلالمتلقینعلىیجبمعلوماتھم.مشاركةتمتالذيالطالب(الطالب)إلىتلقائًیارابًطالھمستقدموالتيللتأكید، قدیكونوالمإذا،360

قاموا بذلك بالفعل للوصول إلى معلومات الطالب.

...یتبع في الجھة الخلفیة

1



كیفیة الوصول
إلى تطبیق

Traversa
Ride 360
على الھاتف

تطبیقبتنزیلقم.1
Traversa Ride

متجرأوجوجلتطبیقاتمتجرمن360
تطبیقات أبل.

Traversaافتحالتطبیق،تثبیتاكتمالبعد.2
Ride 360.

منطقتكعلىالعثورمنكیطلبعندما.3
المدرسیة، ابحث عن اسم المنطقة المدرسیة التي

یذھب إلیھا طفلك. إذا احتجت إلى المساعدة،
یرجى االتصال بمنطقتك المدرسیة.

تسجیلصفحةإلىستنتقلمنطقتكاختیارفور.4
الدخول.  إذا لم یكن لدیك برید إلكتروني مسجل

(تسجیل).Registerفوقانقربالفعل،

اإللكتروني،البریدعنوانأدخلللتسجیل،.5
وكلمة المرور، واالسم.

إلكترونيبریدرسالةستتلقىالتسجیل،بعد.6
للتأكید. انقر فوق الرابط الوارد في رسالة الرسالة

Rideموقعخاللمنتسجیلكلتأكید 360.

علىالعثوربإمكانكثمالدخول،بتسجیلقم.7
Myإلىبالذھابالطالبأحد Students

(طالبي) واختر زر +. وسُیظھر ذلك شاشة
Find a Studentطالب).على(العثور

منطقتكتطلبھاالتيالفریدةالمعلوماتأدخل.8
للعثور على الطالب. كرر ھذه الخطوة إلضافة

طالب آخرین. إذا احتجت إلى المساعدة، یرجى
االتصال بمنطقتك المدرسیة.

التعریفملففوقانقرالطالب،ربطفور.9
الخاص بالطالب لالطالع على كل معلومات

االنتقال ذات الصلة.

(مشاركة)"share"زرفوقالنقریرجى.10
لمشاركة الرابط الخاص بالطالب مع شخٍص آخر.

أدخل البرید اإللكتروني الخاص بالشخص الذي
ترغب في المشاركة معھ. ھذا الشخص سیتلقى

رسالة برید إلكتروني للتأكید والتي ستقدم لھم
رابًطا تلقائًیا إلى الطالب (أو الطالب) الذي تمت
مشاركة معلوماتھم. یجب على المتلقین التسجیل

Rideفي بذلكقامواقدیكونوالمإذا،360
بالفعل، للوصول إلى معلومات الطالب.

لضمانالتحدیثاتمنمنتظمةبصفةتحقق.11
أن الھاتف یشغل أحدث نسخة من التطبیق.

لتلقيالتطبیقفيدخولكتسجیلعلىحافظ.12

إشعارات المنطقة المدرسیة، حتى عند عدم تشغیل
التطبیق بشكل نشط.

لمزیٍد من المعلومات، أو للحصول على أي دعم جاٍر، مثل معلومات
اسم المستخدم وكلمة المرور، واألسئلة المتعلقة بمواقع توقف الحافالت
المدرسیة، أو االحتیاجات األخرى، یرجى االتصال بقسم االنتقاالت في

المنطقة المدرسیة.
العثور على منطقتك

شاشة تسجیل الدخول في البرنامج

العثور على الطالب




