পড়রবাতরর জনয গুগল্ ক্লাসরুম গাড

বাড়িতে আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষণ সহায়োর েথ্য
এবং পরামিশ।

T&I 31287 Family Guide 02 Google Classroom (English)

হালনাগ্াদ থ্ােুন
দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে সবশতিে েথ্য থপতে
www.schools.nyc.gov সাইি থদখুন।
থোড়ভি-19 ড়বেতয় ড়নয়ড়মে হালনাগ্াদ েথ্য থপতে 692692 -থে “থোড়ভি” থিক্সি েরুন।
আমাতদর ওতয়বসাইি লগ্ল্ ট্র্যানতেি েেতশে সমড়থ্শে।
এই পতষ্ঠার উপতর আপনার অগ্রাড়ধোতরর ভাোড়ি থবতে
ড়নতে পাতরন।

লরুত্বপূণশ দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে েথ্য
23 মািশ, 2020 োড়রখ থথ্তে, ড়নউ ইয়েশ ড়সড়ি পাবড়লে স্কুললড়ল সেল ড়িক্ষাথ্শীর জনয 2019-2020 ড়িক্ষা বেতরর থিে
পযশন্ত দূ র থথ্তে ড়িক্ষার বযবস্থা শুরু েতরতে। দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে সবশতিে েথ্য থপতে www.schools.nyc.gov
সাইি থদখুন।
আমাতদর main page -এ আমাতদর স্কুললড়ল এবং আপনার
সন্তাতনর ড়িক্ষণ সম্পড়েশে লরুত্বপূ ণশ হালনাগ্াদ েথ্য রতয়তে।

সেল ড়নউ ইয়েশার থসামবার থথ্তে শুক্রবার প্রড়েড়দন ড়েন
থবলা ফ্রি খাবার থপতে পাতর। আপনার বাড়ির োতে থোন
এেড়ি ড়ি খাবাতরর ড়িোনা খুুঁতজ ড়নন।

বাড়িতে আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষণ সহায়োর জনয ড়রতসাসশ
থপতে আমাতদর অযাড়িড়ভড়িজ ফর স্টুতিন্ট থপজ থদখুন।

থযসব পড়রবার োতদর সন্তাতনর দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয
ইন্টারতনি সু ড়বধাসহ থোন ড়িভাইস িায়, োরা ড়িভাইস
ড়রতোতয়স্ট ফমশ পূ রণ অথ্বা 718-955-5100 এক্সতিনিন 5
নম্বতর থফান েতর থস অনু তরাধ জানাতে পাতর।

আমাতদর বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রতের থপতজ ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয দূ র
থথ্তে ড়িক্ষায় েীভাতব অংি ড়নতে হতব থসসম্পড়েশে প্রে ও
পড়রতেবার উত্তর রতয়তে।

প্রথ্ম উত্তরদাোতদর জনয ড়রড়জওনাল এনড়রিতমন্ট থসন্টরলড়ল
(RECs) িাইল্ডতেয়ার সু ড়বধা প্রদান েতর। আপড়ন যড়দ মতন
েতরন আপড়ন থযাগ্য, REC সাতভশড়ি পূ রণ েরুন।

লরুত্বপূণশ দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে েথ্য
23 মািশ, 2020 োড়রখ থথ্তে, ড়নউ ইয়েশ ড়সড়ি পাবড়লে স্কুললড়ল সেল ড়িক্ষাথ্শীর জনয 2019-2020 ড়িক্ষা বেতরর থিে
পযশন্ত দূ র থথ্তে ড়িক্ষার বযবস্থা শুরু েতরতে। দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে সবশতিে েথ্য থপতে www.schools.nyc.gov
সাইি থদখুন।
আমাতদর main page -এ আমাতদর স্কুললড়ল এবং আপনার
সন্তাতনর ড়িক্ষণ সম্পড়েশে লরুত্বপূ ণশ হালনাগ্াদ েথ্য রতয়তে।

সেল ড়নউ ইয়েশার থসামবার থথ্তে শুক্রবার প্রড়েড়দন ড়েন
থবলা ফ্রি খাবার থপতে পাতর। আপনার বাড়ির োতে থোন
এেড়ি ড়ি খাবাতরর ড়িোনা খুুঁতজ ড়নন।

বাড়িতে আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষণ সহায়োর জনয ড়রতসাসশ
থপতে আমাতদর অযাড়িড়ভড়িজ ফর স্টুতিন্ট থপজ থদখুন।

থযসব পড়রবার োতদর সন্তাতনর দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয
ইন্টারতনি সু ড়বধাসহ থোন ড়িভাইস িায়, োরা ড়িভাইস
ড়রতোতয়স্ট ফমশ পূ রণ অথ্বা 718-955-5100 এক্সতিনিন 5
নম্বতর থফান েতর থস অনু তরাধ জানাতে পাতর।

আমাতদর বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রতের থপতজ ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয দূ র
থথ্তে ড়িক্ষায় েীভাতব অংি ড়নতে হতব থসসম্পড়েশে প্রে ও
পড়রতেবার উত্তর রতয়তে।

প্রথ্ম উত্তরদাোতদর জনয ড়রড়জওনাল এনড়রিতমন্ট থসন্টরলড়ল
(RECs) িাইল্ডতেয়ার সু ড়বধা প্রদান েতর। আপড়ন যড়দ মতন
েতরন আপড়ন থযাগ্য, REC সাতভশড়ি পূ রণ েরুন।

গুগল্ ক্লাসরুতম লগ-ডন েরার পদ্ধড়ে

1

2

•1

classroom.google.com -এ যান।

•2

আপনার স্কুল যড়ি আপনাতে গুগল্ অ্যাোউন্ট ড়িতয় থ্াতে, সসড
অ্যাোউন্টড়ি বযবহার েরুন। যড়ি না ড়িতয় থ্াতে, ড়রতমাি লাড়নশং
সপািশাতলর জনয সয অ্যাোউন্ট েথ্য সিয়া হতয়তে সসড এেড
েথ্য বযবহার েরুন। এড়ি সিষ হয় “@nycstudents.net”
ড়িতয়

•3

আপনাতে আবার ড়রতমাি লাড়নশং সপািশাতল লগ-ড েরতে বলা
হতে পাতর।
স্মারে: বযড়িগে অ্যাোউন্ট যা সিষ হয় “@gmail.com” ড়িতয়,
সসড়ি আপনার সন্তানতে োর ড়িক্ষতের ক্লাসরুতম প্রতবতির সু ড়বধা
সিতব না।

_____@nycstudents.net

3
_____@nycstudents.net

গুগল্ ক্লাসরুতম লগ-ডন েরার পদ্ধড়ে

1

(অ্বযাহে)

গুগল্ এেড সমতয়, অ্তনেগুড়ল অ্যাোউতন্ট লগ অ্ন থ্াোর সু ড়বধা প্রিান
েতর। আপড়ন যড়ি এোড়ধে অ্যাোউতন্ট লগ অ্ন থ্াতেন, আপনার সন্তান
োর ক্লাসরুম সিখতে সক্ষম নাও হতে পাতর। এড সমসযাড়ি সমাধাতনর িুড়ি
উপায় রতয়তে:
1

আপনার ওতয়ব ব্রাউজাতর “new incognito window” বযবহার
েতর অ্থ্বা;

2

অ্যাোউন্ট ড়লস্ট সথ্তে আপনার ডউজার অ্যাোউন্ট সবতে ড়নতয়।
• আপনার স্ক্রীতনর উপতরর ান সোণায় “account” আডেতন
ড়ক্লে েরুন।
• আপনার সন্তাতনর সপ্রাফাডল সবতে ড়নন।
স্মারে: বযড়িগে অ্যাোউন্ট যা সিষ হয় “@gmail.com” ড়িতয়,
সসড়ি আপনার সন্তানতে োর ড়িক্ষতের ক্লাসরুতম প্রতবতির সু ড়বধা
সিতব না।

2

ক্লাসরুতম সযাগিান

1

ড়িক্ষাথ্শীরা িুড়ি উপাতয় োতির অ্নলাডন ক্লাসরুতম সযাগ ড়িতে
পাতর:
1
1.

2
2.

োতির ড়িক্ষতের োে সথ্তে এেড়ি অ্নলাডন আমন্ত্রতণর
মাধযতম। আপনার সন্তান যড়ি আমন্ত্রণ সপতয় থ্াতে, োতে শুধু
যা েরতে হতব সসড়ি হতলা - “Join”-এ ড়ক্লে েরতে হতব।
অ্থ্বা,
এেড়ি ক্লাস সো বযবহার েতর। আপনার সন্তান যড়ি সোন অ্যােতসস
সো সপতয় থ্াতে, োতে যা েরতে হতব ো হতলা:
•
পৃষ্ঠার উপতরর ান সোণায় “+” আডেতন ড়ক্লে েরতে হতব।
•

োরপর “Join Class”-এ ড়ক্লে েরুন।

•

class code (ক্লাস সো ) এন্টার েরুন। ক্লাস সো 6 অ্থ্বা 7ড়ি
হরফ অ্থ্বা সংখযা ড়িতয় তেড়র েরা হয়

2

সহাম সপজ
গুগল ক্লাসরুতমর “Home Page” আপনাতে সিখায় সযসব ক্লাসরুম আপনার সন্তাতনর সসগুড়ল। এড পৃষ্ঠার
ড়েেু গুরুত্বপূণশ তবড়িতযযর মতধয আতে:

1

2

1.
1 “Waffle” আডেন, যা আপনাতে সিখায় সসডসব উপেরণ যা
আপনার সন্তাতনর জনয লভ্য।

3

2.
2 ক্লাস এবং ড়িক্ষতের নাম।
3.
3 এড ক্লাতসর ড়িক্ষে প্রিত্ত গে এবং আগামীর োজ যা ড়িক্ষে
অ্যাসাডন েতরতে।
4.
4 এড ক্লাতসর জনয আপনার সন্তাতনর সেল োতজর অ্নলাডন
সফাল্ডার।
5.
5 সহল্প সসন্টার এবং সহল্প েমুযড়নড়ি সযখাতন আপড়ন গুগল্ ক্লাসরুম
সম্পতেশ প্রশ্ন েরতে অ্থ্বা আরও জানতে পারতবন। এড পৃষ্ঠাগুড়ল
গুগল্ েেৃশে সংগড়িে, আপনার স্কুতলর দ্বারা নয়।

5

4

ড়িম
ড়িম সপতজ ড়িক্ষেগণ োতির ড়িক্ষাথ্শীতির সাতথ্ সযাগাতযাগ রক্ষা
েতরন।
ড়িক্ষেগণ যখন অ্যাসাডনতমন্ট, েুডজ, ড়বড়ভ্ন্ন সামগ্রী, অ্থ্বা
অ্নলাডন সসিতনর ড়লংে সিয়ার েতর, েখন োরাও ড়িম সপতজ
সিখা সিয়।
ড়িক্ষেগণ োতির ড়িক্ষাথ্শীতিরতে ড়িম সপতজ ড়েেু ড়েেু ড়বষয়
সপাস্ট েরার সু তযাগও প্রিান েতরন এবং ড়িক্ষাথ্শীরা োতির
সহপািীতির সাতথ্ এখাতন ডন্টারঅ্যাক্টও েরতে পাতর।

ক্লাসওয়ােশ
Classwork সপতজ ক্লাতসর সেল অ্যাসাডনতমন্ট, েুডজ, এবং
ড়বড়ভ্ন্ন ড়বষয় থ্াতে।
ড়িক্ষাথ্শীরা োতির োজ জমা ড়িতে ক্লাসওয়ােশ সপজ বযবহার
েতর, োরপর ড়িচার সসগুড়লতে সগ্র সিন।

ড়পপল্

ড়পপল্ সপতজ অ্ন্তভ্ুশি থ্াতে এড ক্লাতসর সেল ড়িক্ষেতির
এেড়ি োড়লো।

অ্যাসাডনতমন্ট জমািান
Classwork সপজ বযবহার েতর আপনার সন্তান োর
অ্যাসাডনতমন্ট সিখতে এবং জমা ড়িতে পাতর। সোন
অ্যাসাডনতমন্ট জমা ড়িতে:
1

Classwork সপতজ ড়ক্লে েরুন।

2

োরপর assignment-এ ড়ক্লে েরুন।

3

সিতষ “View assignment”-এ ড়ক্লে েরুন।

1

2

3

অ্যাসাডনতমন্ট জমািান (চলতব)
সাধারণে, আপনার সন্তাতনর জনয ড়িক্ষতের ডতোমতধয এেড়ি
েুযতমন্ট থ্ােতব যা োতে সিষ েরতে হতব। যড়ি না থ্াতে, উত্তর
ড়িতে এবং অ্যাসাডনতমন্ট জমা সিবার জনয এেড়ি উপায় সবর
েরতে “+ Add or create”-এ ড়ক্লে েরুন।
• উিাহরণ ড়হতসতব, “Google Drive”-এ ড়ক্লে েরতল আপনার
সন্তান োর অ্নলাডন সফাল্ডার সথ্তে ড়েেু জমা ড়িতে পারতব।
অ্যাসাডনতমন্ট ড়িক্ষতের পযশাতলাচনার জনয প্রস্তুে হতল “Mark as
done”-এ ড়ক্লে েরুন।
• ড়িক্ষেগণ অ্তনে সময় োজ অ্যাসাডন েরতে পাতরন যা জমা
ড়িতে হতব না, সযমন সোন ফমশ পূ রণ েরা। োজ সিষ হতল,
ড়িক্ষাথ্শীতে শুধু “Mark as done”-এ ড়ক্লে েরতে হতব।

গাড় শয়ান সামাড়রজ
পড়রবাতরর োতে পািাতনা সাপ্তাড়হে অ্থ্বা তিড়নে
সমতসজগুড়লড গাড় শয়ান সামাড়রজ নাতম পড়রড়চে। এড
ডতমডলগুড়লতে সযসব ড়বষয় জানাতনা হয় ো হতলা:
●

●

●

বাি পিা োজ (ড়মড়সংওয়ােশ) - যড়ি আপনার সন্তানতে
সোন োজ সিষ েরতে হয় সযড়ি আতগ োতে সিয়া
হতয়ড়েতলা।
পরবেশী সপ্তাতহর জনয আগামীর োজ (আপোড়মং
ওয়ােশ)।
ক্লাস অ্যাড়ক্টড়ভ্ড়ি -এমন োজ যা আপনার সন্তান সম্প্রড়ে
সিষ েতরতে অ্থ্বা ড়িক্ষতের োতে োর উত্তর।

আপড়ন যড়ি আপনার সন্তাতনর জনয গাড় শয়ান সামাড়রজ সপতে চান
আপনার স্কুল ড়িক্ষেতে ডতমডল েরুন।

ড়রতমাি লাড়নশংতয় NYCDOE-এর ড়লংে
NYC ড়িপািশতমন্ট অভ এিুতেিন
https://www.schools.nyc.gov/

ড়ি খাবার
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/freemeals

ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয েমশোণ্ড
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/activities-for-students

দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয ড়িভাইস
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution

থিেড়নেযাল িুলস্ এবং সাতপািশ
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/technical-tools-and-support

ড়রড়জওনযাল এনড়রিতমন্ট থসন্টার
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollme
nt-help/regional-enrichment-centers

ড়রতমাি লাড়নশংতয় বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রোবড়ল
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/information-on-remote-learning

আপনার DOE আইপযাি ড়দতয় শুরু
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution/getting-started-with-your-ipad

