
 

 
 
 
�গল ��িণক� ছা� / িপতামাত ব�বহার চুি�  
 
আমােদর �গল �াস�েমর উে�শ� হ'ল �শখা ও ভাগ কের �নওয়ার জন� এক� িনরাপদ এবং সুরি�ত জায়গা এবং 
�ুল কম� এবং সহপা�েদর সােথ সংেযাগ করার জন� এক� জায়গা সরবরাহ করা। �গল �াস�েম, �ুেলর কম�রা 
কাগজ ছাড়াই বা�ােদর িডিজটালভােব কাজ িনধ�ারণ করেত পােরন। �গল ��িণক� ই�ারেনট অ�াে�স এবং এক� 
ওেয়ব �াউজার সহ �য �কানও িডিজটাল িডভাইস �থেক অ�াে�সেযাগ�। িপতা-মাতা / য�শীলরা লগইন করেত এবং 
িনধ�ািরত অ�াসাইনেম��িল, তােদর িশ� তােদর স�ূণ� কের জমা িদেয়েছ িকনা, এবং তারা �য �কানও �িতি�য়া 
�পেয়েছ তা �দখেত পাের।  
 
িপতামাতা / য�শীল এবং ছা�রা নীেচ বিণ�ত পেয়��িল পড়েত এবং �মেন চলেব বেল আশা করা হে�।  
 
দািয়�:  
 

● আপনার িজ সু�ট অ�াকাউ�� ব�বহার কের �িতিদন নতুন অ�াসাইনেম��িল �দখার জন� �গল ��িণক� 
পরী�া ক�ন।  

● িডিজটাল িডভাইেস এ� স�ূণ� কের, �গল অ�াি�েকশন�িল ব�বহার কের বা আপনার বইেয় / কাগেজ িলেখ 
এবং এ�র এক� ফেটা জমা িদেয় (বা অন� ফাইল �যমন িভিডও বা সাউ� ি�প, �েয়াজেন) অনলাইেন 
আপনার িশখুন স�ূণ� ক�ন। 

● আপনার দ�তার �সরা �দ� িশ�ণ� স�ূণ� ক�ন।  
● �গল �াস�েম 'টান� ইন' ি�ক কের িশখেত জমা িদেত ভুলেবন না। 
● আপিন �ুল কম�েদর কাছ �থেক �া� �িতি�য়া যাচাই ক�ন এবং �িতি�য়া।  

 
সুর�া:  
 

● ব�ি�গত তথ� �যমন ইেমল, বািড়র �কানা বা �ফান ন�র ভাগ করেবন না। 
● �ধুমা� আপনার িনেজর ব�বহারকারীর নাম / লগইন এবং পাসওয়াড�  ব�বহার কের লগইন ক�ন।  
● '�শখার সময়' এর সময়, আপিন অ�াে�স, স�ূণ� এবং িশ�ার জমা �দওয়ার জন� �গল ��িণক� ব�বহার 

করেবন বেল আশা করা হেব। �শখা যা করা হে� তা না হেল আপনার এই সময়� ই�ারেনেট অন�ান� 
সাম�ী অ�াে�স করার জন� ব�বহার করা উিচত নয়।  

● িবিভ� ওেয়বসাইট বা অ�াি�েকশন�িলেত সাম�ীেত অ�াে�স করার সময় িপতামাতার / য�দাতার অনমুিত 
িজ�াসা ক�ন। 

● িচ�, সাউ� ি�প বা িভিডও জমা �দওয়ার সময়, িনি�ত হেয় িনন �য এ�িল �শখার কােজর জন� উপযু�। 
আপিন যিদ অিনি�ত হন তেব আপনার বাবা-মা / য�দাতােদর সােথ �চক ক�ন।  

 
��া: 
 

● আপনার িজ সু�ট অ�াকাউ� (এবং �গল ��িণক�) সামািজক উে�েশ� নয়, �শখার জন� ব�বহার করেত 
হেব।  

● িবদ�ালেয়র কম� এবং অন�ান� ছা�েদর সােথ �য �কানও �যাগােযােগর ��ে� িবনয়ী, ব�ু�পূণ� এবং 
উ�সািহত হন।  

● ভ� ও দািয়�শীল বাত� া ��রণ ক�ন এবং অনলাইেন বাত� া�িল কীভােব অন�েক �ভািবত কের �স স�েক�  
সাবধানতার সােথ ভাবনু।  

 

 



 

ম�ব�সমহূ:  
(িশ�াথ�েদর �ারা �দওয়া ম�ব� িশ�াথ�েদর জন� িনধ�ািরত �য �কানও িশ�ামলূক কাজ স�েক�  ম�ব� করেত বা 
�িতি�য়া জানােত স�ম হেত পাের))  
 

● আপনার ম�ব��িল িশ�ার িবষেয় এবং �স�িল �বাধগম� তা িনি�ত ক�ন। �েয়াজেন ম�ব��িল �চক 
এবং স�াদনা করেত ভুলেবন না।  

● িশ�াথ�েদর �ারা মেুছ �ফলা �কানও ম�ব� এখনও �ুল কম�েদর কােছ দশৃ�মান aware  
● 'আপনার' ইত�ািদর জন� 'ইউ' এর মেতা পাঠ� ভাষা ব�বহার করা �থেক  
● িবরত থা�ন exc উ�ীপনা বা �� িচে�র ি�ং ব�বহার করেবন না: এক '!' বা '?' করব.  
● আপনার বানান ভুল ভুল করার �চ�া ক�ন।  
● স�ক জায়গায় মলূ অ�র ব�বহার ক�ন: যথাযথ িবেশষ� (�লাক এবং জায়গা�িলর নাম, এক� বােক�র 

��, এবং সব�নাম, 'আিম' Please দয়া কের সম� বড় বড় অ�র ব�বহার করেবন না। 
● িবরামিচ� স�কভােব ব�বহার ক�ন: �শেষর �শেষ পুেরা �প এক� বাক�, পুেরা �প এবং কমা�িলর 

পের �ান ইত�ািদ  
 
Please দয়া কের �ার পুিপল ই-সুর�া চুি��িল 
https://star.newham.sch.uk/our-learning/online-safety/ �দখুন  ই�ারেনেট �গল ��িণক� এবং অন�ান� 
সাম�ী অ�াে�স করার সময়।  
 
ছা�েদর চুি�:  
 
আিম �গল ��িণকে� িশ�াথ�েদর ব�বহার চুি� �েনিছ এবং বঝুেত �পেরিছ এবং আিম এবং �ুলেক সুরি�ত রাখেত 
এখােন থাকা িবিধ�িল আিম অনসুরণ করব। প�াের�েমইেল ফম�� �া�র কের আিম উপেরর সােথ স�ত। �া�র 
করেত ব�থ� হওয়ার ফেল ভিবষ�েত যিদ তােদর �েয়াজন হয় তেব আমার িশ� �ুল �থেক �কানও িডভাইস �লাড 
করেত স�ম হেব না। 
 
 

https://star.newham.sch.uk/our-learning/online-safety/

