Dicas Riverside Digital
1. Visita a 1: website Riverside 1 para o Clique Aqui suporte:
2. Proteja o seu dispositivo em todos os momentos! Trava-se o seu dispositivo quando
você não estiver usando, nunca deixá-la sozinha.
3. Faça logoff e desligar o dispositivo quando você sair da escola, transformar o seu dispositivo e efetuar logon
todas as manhãs quando você vem para a escola.
4. Você recebe Office 365 É GRÁTIS! . Pegue um formulário de permissão do WAVE, trazê-lo, e ter acesso a
produtos gratuitos do Office. Você pode acessar sua conta a partir da página principal da escola. Você também
acessar e-mailsSD43 AQUI

5. Ao fazer logon no seu dispositivo, se você está tendo problemas, mudar o seu nome de usuário para o
seguinte: SD43 \ 132-username (coloque seu nome de usuário pessoal aqui)
6. Carregue o seu dispositivo antes de vir para a escola, e trazê- o carregador para a escola.
7. Usamos Edublogs como nosso portfólio digital. Para acessar o seu clique aqui
blog,(myriverside.sd43.bc.ca).Seu nome de usuário é o seu primeiro nome e última inicial,
seguido do ano ano entrou 9ª série (por exemplo, Bryan Gee = Bryang2015), sua senha é o seu
grau SD43 9 senha.
8. Use um endereço de e-mail profissional para as coisas profissionais (por exemplo, seu e-mail distrito escolar ) e
criar um endereço de e-mail pessoal para coisas pessoais. Certifique-se de criar endereços de e-mail
apropriadas.
9. Criar um sistema de gerenciamento de arquivos para o seu dispositivo ... aprender métodos para manter seu
trabalho organizado no seu dispositivo. Bookmark o blog ou site que você usa em cada classe para um toque
de acesso.
10. SENHAS !!!! Lembre-se de suas senhas, mantê-los em um local seguro. Sugerimos que você tem uma senha
para coisas relacionadas com a escola profissional, e outra senha para coisas pessoais.
11. Encontre aplicativos e programas que trabalham para você. Comece com alguns dos mais importantes que
trabalham para você, começar pequeno, e, em seguida, adicionar a mais uma vez que você está confortável.
Para Clique Aqui sugestões:
12. Traga uma caneta stylus e teclado portátil. Traga uma caneta real e lápis para a aula, nem tudo será digital!
13. Encontre um digi-buddy para emparelhar-se com a solução de problemas, encontrar uma
pessoa usando o mesmo dispositivo como o seu em cada classe.

PRECISA DE AJUDA
Se você tiver dúvidas ou precisar de alguma ajuda, venha visitar o WAVE. Estamos
localizados no andar de cima, na abertura para a ala de negócios. Por favor, visite-nos
ou contacte-nos para suporte ou se você tiver quaisquer perguntas
e-mail.: 132-LIF@sd43.bc.ca

