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ি য় বাবা-মা এবং কয়ারাস, সে

র 2020

বতমান কেরানাভাইরাস পদে েপর কারেণ আমরা িশ াথ েদর অথবহ িশ া দওয়া এবং শখার মাধ েম পিরি িতর সােথ খাপ
খাইেয় িনেত কেঠার পির ম কের যাি । এই িশ াবেষ িশ াথ রামাধ েম তােদর িকছু িশ ার েবশািধকার পােব গল
াস েমর- তির এক িডিজটাল শখার াটফম গেলর। িকছু িশ করা াটফেমর মাধ েমউপাজন সট করেবন এবং
িশ াথ রা তােদর পড়ােশানা শষ করেত এবং ু ল কম েদর ারা সাড়া দওয়ার জন অনলাইেন জমা িদেত পারেব।
গল াস ম কী?
গল াস ম এক িনখরচায় অ াি েকশন, যা গল তির কেরেছ, যা িশ ক এবং িশষ েদর যাগােযােগর অনুমিত দয় এবং
িশখন এবং কাযািদ পিরচালনা এবং পিরচালনা করেত ব বহার করা যেত পাের। এ অংশ গঠন কের িজ সু ট ফর এডু েকশেনর
যা দূর িশ ােক স ম করার কারেণ অেনক িল িশ ার স ংেস ব ব ত হয়। এ েত এক জ ল ও ব বহারকারী-বা ব
ই ারেফস রেয়েছ যা আপনােক এই চ ােলি ং সমেয় বািড়েত বা ােদর শখার ব ব া করেত সহায়তা করেব।
তামার িক করা উিচত?
আপিনএক প াের েমেলর মাধ েমGoogle াস ম সমথন প াক পােবন। গল
ু ল ওেয়বসাইট থেকও ডাউনেলাড এবং ডাউনেলাড করা যেত পাের:
●
●
●

িণক

পৃ ােত িল

িলেত ি ক কের এ িল

গল িণক |
করা- গল াস ম কীভােব ব বহার করেত হেব এবং শখা জমা িদেত হেব তার এক ধােপ
ধােপ গাইড।
গল িণক ব বহার চু ি িশ াথ েদর- এক চু ি যা অনলাইন িশখন াটফম ব বহার করার সময় িশ াথ েদর
ত াশার বাহ েরখা দয়।
িজ সু ট ফর এডু েকশন াইেভিস ইনফরেমশন - িজ সু ট ফর এডু েকশন এবং াথিমক িবদ ালয় িলর ব বহার
স িকত সুিনিদ গাপনীয়তা নীিত ব াখ া কের la

দয়া কের সাবধােন
িত এই সমথন প াক িল পড়ুন। তারপের, আপনার স ােনর শখার থম িকি র জন আপনার স ােনর
গল াইভ লগইন ব বহার কের লগইন ক ন। আপনার িনয়িমত াটফম পরী া করা উিচত আপনার বা ার জন কানও
নতু ন িশখন সট করা হেয়েছ িকনা তা দখার জন । িকছু িশ ার টু কেরা জমা দওয়ার জন এক সময়সীমা থাকেত পাের;
বা ােদর দ তািরখ িল ারা শখার স ূণ করেত উ সািহত করা উিচত।
যিদ আপনার কানও অসুিবধা হয় তেব দয়া কের আপনার স ােনর
অিফেসইেমল ক ন info@star.newham.sch.uk।
েভ া,
িমসউইিলয়ামস
সহকারী হড চার
গমমাইউএসএস 2 ফজ িলডারএডু েকশন
িডিজটাল ােটিজ ম ােনজার
িসইওিপ রা দূত
অ াপল িশ ক
গল

িণর িশ েকর সােথ যাগােযাগ ক ন বা ু ল

