
 ਇਹਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ
Lenovo 500e Chromebook



ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
-ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਲ ੂਕਰੋ
-ਲੈਪਟਾਪ ਿਵੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ 
-ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ
-ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ
-ਿਕਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ
-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
-ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
-ਲੈਪਟਾਪ ਟੈਬਲੇਟ ਮੋਡ
-ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਲਾਗ ਆਉਟ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
-ਲੈਪਟਾਪ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਿਕਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ 
-ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ



ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਲ ੂਕਰਨਾ
ਿਡਵਾਈਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ,ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸੱਜੇ 
ਪਾਸੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਥਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਈਓ ਪਾਵਰ ਿਸੰਬਲ ਦੁਆਰਾ 
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ . 
ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਡਵਾਈਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਕ੍ਰੀਨ ਖਾਲੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਿਹਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਿਮੰਟ ਲਈ ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.



ਲੈਪਟਾਪ ਲੌਗ ਇਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀਂ ਆਪਣੇ ਿਡਵਾਈਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੌਗਇਨ ਿਵੰਡੋ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਪਕਰਣ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਈਮੇਲ ਅਤੇ 
ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.



ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ
ਮਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ (ਿਡਸਪਲੇਅ ਵਧਾਉਣਾ); Ctrl, Shift ਅਤੇ + ਿਸੰਬਲ 
ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਬਾਓ.

ਮਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ (ਿਡਸਪਲੇਅ ਘਟਾਓ); Ctrl, Shift ਅਤੇ - ਿਸੰਬਲ ਨਾਲੋ 
ਦਬਾਓ.

ਮੂਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ; ਇਕੋ ਸਮੇਂ Ctrl, Shift ਅਤੇ 0 ਿਸੰਬਲ 
ਦਬਾਓ.



ਲੈਪਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਣ / ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 
ਿਚੱਤਿਰਤ ਕੀਬੋਰਡ ਕੁੰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ 
ਕੋਨੇ ਿਵਚ ਸੈਿਟੰਗ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੀਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਚਮਕ ਸਲਾਈਡਰ ਨੰੂ 
ਿਵਵਸਥਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.



ਿਕਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਟਾਸਕਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਥਾਪਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੱਬੇ 
ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦਾ 
ਿਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਚ ਬਾਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਸਰਚ ਬਾਰ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਡ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵੈੱਬ ਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਥਤ ਫੈਲਾਏ ਤੀਰ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰਨਾ 
ਟਾਸਕਬਾਰ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏਗਾ, ਸਥਾਪਤ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ 
ਕਿਲੱਕ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ.



ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ 
ਜਾਏਗਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤੇ. ਇਹ ਸੰ਼ਕੂ ਵਰਗਾ ਹੈ. ਮੌਜੂਦਾ 
ਿਸਗਨਲ ਤਾਕਤ ਸੰ਼ਕੂ ਿਕੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦਖਾਈ ਗਈ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ; ਟਾਸਕ ਬਾਰ 'ਤੇ 
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ' ਤੇ ਸਿਥਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੰੂ ਦਬਾਓ, ਜਦੋਂ ਪੌਪ-
ਅਪ ਮੀਨੂ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ WiFi ਦੇ ਿਚੰਨ੍ਹ  ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਟੈਕਸਟ ਤੇ 
ਕਿਲਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੀਨੰੂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਿਸਲੈਕਟ ਮੀਨੰੂ ਿਵੱਚ 
ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ. 

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ 
ਨੈਟਵਰਕਸ ਿਵੱਚ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਕ ਿਸੰਬਲ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ. ਇੱਕ ਲਾਕ (ਿਨੱਜੀ) ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 
ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ. 



ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ (Search + Esc) ਉਪਯੋਗਤਾ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਦੇਵੇ. ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 'ਹੈਂਿਗੰਗ' ਪ੍ਰਿਕਿਰਆਵਾਂ 
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੋਜ (ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ) ਕੁੰ ਜੀ ਅਤੇ Esc ਬਟਨ 
ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਟਾਸਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਰੋਮ ਵਰਜ਼ਨ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ.

ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੱਬੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਚੁਣੋ, ਿਫਰ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੰਡੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ 'ਅੰਤ 
ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ' ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾਓ.



ਟੈਬਲੇਟ ਮੋਡ
ਲੇਨੋਵੋ 500e ਇੱਕ ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕ੍ਰੋਮਬੁੱ ਕ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ 
ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਟਾਈਲਸ ਿਵੱਚ 
ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 360 ਿਡਗਰੀ ਨੰੂ ਫਿਲੱਪ 
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. 

ਸਟਾਈਲਸ ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਕਲੈਮਸ਼ੈਲ ਖੁੱ ਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਥਤ.



ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਲਾਗ ਆਉਟ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰਨਾਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂਤੋਂ 
ਲੌਗ ਆਉਟ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਿਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਲੌਗ ਆਉਟ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਟਾਸਕਬਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਈ ਸੈਿਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੀਨੰੂ ਖੋਲ੍ਹ 
ਦੇਵੇਗਾ. ਉਸ ਮੀਨੂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ 'ਸਾਈਨ ਆਉਟ' ਬਟਨ 
ਵੇਖੋਗੇ. ਸਾਈਨ ਆਉਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੰੂ 1 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ 
ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇਕ 'ਸਾਈਨ ਆਉਟ' ਵੀ 
ਹੋਵੇਗਾ.



ਆਪਣੇ ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੰੂ 1 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿਵੰਡੋ ਨੰੂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਾਵਰ ਆਫ, ਸਾਈਨ 
ਆਉਟ, ਲੌਕ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਨੂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਬਾ ਸਕਦੇ 
ਹੋ, ਜਾਂ ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ.



ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਰਜ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਆਪਣੀ ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜ 
ਕੇਬਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ USB- C ਕੁਨੈਕਟਰ 
ਨੰੂ ਜੰਤਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਪਲੱਬਧ USB-C ਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਪਾਓ (ਦੋਵੇਂ ਿਧਰ 
ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ).



ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਡੀਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟੈੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 

● ਈਮੇਲ: techhelp@meridian.wednet.edu ਜਾਂ
● ਕਾਿਲੰਗ  1(360)318-2158

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ Skyward ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: Skyward@meridian.wednet.edu

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਮ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਮੁੱ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰ਼ਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
● Irene Reither Elementary 1(360)398-2111
● Meridian Middle School 1(360)398-2291
● Meridian High School 1(360)398-8111
● MP3 1(360)398-9324
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