
traversa
راه حل مکتب تایلر

نحوه دسترسی بھ ویبسایت
Traversa Ride

360™

بھکروممرورگرازاستفادهبا.1
آدرس انترنتی کھ مکتب شما ارائھ

داده مراجعھ نمائید.

شدهراجیسترایمیلقبلازاگر.2
ندارید، باالی "راجیستر" کلیک

کنید.
آدرس،ایمیلنام،ثبتجھت.3

پسورد و نام خود را وارد کنید.

ایمیلیکشمانام،ثبتازبعد.4
تاییدی دریافت خواھید نمود. برای

تایید ثبت نام  خود در ویبسایت
Ride درموجودلینکباالی360

ایمیل تان کلیک کنید.

بھرفتنباسپسشوید،وارد.5
My Studentsکردنکلیکو

Find"دکمھباالی Student"یک
شاگرد را پیدا کنید.

شاگردتان،کردنپیدابرای.6
معلومات خاصی کھ برای منطقھ
شما ضرورت می باشد را وارد

نمائید. برای اضافھ کردن شاگردان
بیشتر این مرحلھ را تکرار کنید. اگر

بھ کمک نیاز دارید، با مکتب محل
تان بھ تماس شوید.

لینکشاگردیکبھکھھنگامی.7
شدید، باالی پرفایل آن شاگرد کلیک

کنید تا تمام معلومات مرتبط
ترانسپورت را مشاھده کنید.

صفحھ ورود

صفحھ
اصلی پیدا کردن شاگردتان

راستسمتگوشھدرشاگردگزینھ ھایدکمھرویوکنیدانتخابراشاگردیکدیگر،شخصیباشاگردیکلینکسازی شریکبرای.8
پایین کلیک نمایید.

ایمیلیکشخصآنکنید.واردراسازیدشریکاوبامی خواھیدکھراشخصیایمیلسپسمی گذارید،اشتراکبھراشاگردانکدامکھنماییدانتخاب.9
تاییدی دریافت خواھد کرد کھ بھ طور خودکار آنھا را با شاگرد(ھای) بھ اشتراک گذاشتھ شده لینک می نماید. در صورتی کھ قبالً دریافت کنندگان این کار

Rideدرخود،شاگردمعلوماتبھدسترسیجھتنداده اند،انجامرا کنند.نامثبت360

...ادامھ در عقب

1.





نحوه دسترسی بھ اپلیکیشن موبایل
Traversa Ride 360

1.»Traversa Ride اپلیااستورپلیگوگلازرا»360
اپ استور دانلود کنید.

Traversaاپلیکیشن،نصبتکمیلازبعد.2 Ride را360
باز کنید.

پیداراخودمکتبمنطقھشدخواستھشماازکھھنگامی.3
کنید، نام منطقھ مکتبی را کھ فرزندتان در آن درس می خواند را

جستجو کنید. اگر بھ کمک ضرورت دارید، لطفاً با مکتب
محل تان بھ تماس شوید.

ورودیصفحھبھنمودید،انتخابراخودمنطقھزمانیکھ.4
داخل می شوید.  اگر از قبل ایمیل راجیستر شده ندارید، باالی

"راجیستر" کلیک کنید.

کنید.واردراخودناموپسوردآدرس،ایمیلنام،ثبتجھت.5

نمود.خواھیددریافتتاییدیایمیلیکشمانام،ثبتازبعد.6
Rideویبسایتطریقازخودنامثبتتاییدبرای باالی360

لینک موجود در ایمیل خود کلیک کنید.

Myبھرفتنباسپسشوید،وارد.7 Studentsکلیکو
Findصفحھکاراینباکنید.پیداراشاگردیک+دکمھباالی

a Studentشود.میدادهنمایش

منطقھبرایکھخاصیمعلوماتشاگردتان،کردنپیدابرای.8
شما ضرورت می باشد را وارد نمائید. برای اضافھ کردن

شاگردان بیشتر این مرحلھ را تکرار کنید. اگر بھ کمک
ضرورت دارید، با مکتب محل تان بھ تماس شوید.

شاگردآنپرفایلباالیشدید،لینکشاگردیبھکھھنگامی.9
کلیک کنید تا تمام معلومات مرتبط بھ ترانسپورت را مشاھده

نمایید.

دیگر،شخصیباشاگردیکلینکساختنشریکجھت.10
بامی خواھیدکھشخصیایمیلدھید.فشاررا"share"دکمھ

او شریک سازید را وارد کنید. آن شخص یک ایمیل تاییدی
دریافت خواھد کرد کھ بھ طور خودکار او را با شاگرد(ھای) بھ
اشتراک گذاشتھ شده لینک می نماید. در صورتی کھ قبالً دریافت

کنندگان این کار را نکرده اند، باید جھت دسترسی بھ معلومات
Rideدرخودشاگرد کنند.نامثبت360

دستگاهشویدمطمئنتاکنیدچکراآپدیت ھامنظمطوربھ.11
شما آخرین نسخھ اپلیکیشن را اجرا می کند.

اپلیکیشنکھزمانیحتیمنطقھ،اطالعیھ ھایدریافتبرای.12
بھ طور فعال اجرا نمی گردد، در آن وارد شده باشید.

برای اطالعات بیشتر یا ھر گونھ پشتیبانی مداوم مانند معلومات نام کاربری
و پسورد، سواالت موقعیت ایستگاه بس، یا سایر نیازھا، لطفاً با دیپارتمنت

ترانسپورت منطقھ خود بھ تماس شوید.

منطقھ تان را پیدا کنید

صفحھ ورودی اپلیکیشن

شاگردتان را پیدا کنید




