আপনার কাছে যদি DOE থেছক ধারকৃত একদি আইপযাড থেছক োছক, তাহছে আপনার জছনয আমাছির দকেু গুরুত্বপূ র্ণ সর্ণসাম্প্রদতক
তেয রছেছে। আপনার সন্তাছনর আইপযাডদি স্কুছে থেরার পর র্যর্হাছরর জনয প্রস্তুত তা দনদিত করছত আপনার পিছেপ গ্রহর্
অপদরহাযণ। স্কুছের প্রেম দিছনর আর মাত্র কছেক সপ্তাহ র্াদক, এর্ং সকে দিোেণী প্রদত সপ্তাছহ অন্তত দকেু দিন িূ র থেছক র্া দরছমািদে
পড়াছেখা করছর্। আপনার সন্তানছক এই থহমছন্ত (েে-এ) দিোর জনয তার আইপযাডদি প্রস্তুত করছত হছর্। অনু গ্রহ কছর েেয করুন,
যখন আমাছির অনযানয আপছডি আসছর্, আমরা আপনাছক প্রদত র্ৃ হস্পদতর্ার আপনাছক এর্ং আপনার আইপযাছড র্াতণা পাঠাছর্া, এর্ং
আমরা আপনার স্কুেছকও আপছডিগুছো সম্পছকণ অর্দহত করছর্া।
প্রস্তুত হছত, আপনাছক অর্িযই:


আইপযাড চােু (অন) করা - দকেু আইপযাড পুছরা গ্রীছে র্া সামাছর চােু (অন) করা হেদন। আমরা আপনাছক আইপযাডদি চাজণ
ও চােু করছত অনু ছরাধ করদে।



এোরছেন থমাড (Airplane Mode) অন এর্ং অে করা - আপনার ইন্টারছনি সংছযাগ পুন:স্থাপন করছত
1. থসদিংস্ থিখুন
2.

এোরছেন থমাড (Airplane Mode) র্ািনদি খুজ
ুঁ ু ন

3.

িি থসছকছের জনয এোরছেন থমাডদি চােু (অন) করুন (র্ািনদি সর্ু জ হছে যাছর্)

4.

এোরছেন থমাড অে করুন এর্ং আইপযাড ইন্টারছনছি পুনঃসংছযাগ না করা পযণন্ত অছপো করুন

5.

সংযু ক্ত হর্ার আইকনদি আপদন দিছনর উপছর থিখছত পাছর্ন

6.

আপনার আইপযাডদি ইন্টারছনছি সংযু ক্ত হছেছে দকনা তা দনদিত করছত schools.nyc.gov থিখুন - সকে DOE
থেছক ধারকৃত আইপযাছড ইন্টারছনি সংছযাগ রছেছে।



DOE-এর দনরাপত্তার িতণার্েী পুরর্ কছর আপনার সন্তান ইন্টারছনি র্যর্হার করছে তা দনদিত করছত এর্ং আপনার সন্তানছক
দনরাপি রাখছত থমইন দিছন দেছর আসু ন এর্ং Zscaler-এ সাইন ইন করুন। আপনার সন্তাছনর @nycstudents.net
অযাকাউন্ট আপনার প্রছোজন হছর্। আপদন থসদি পার্ার পর দনম্নদেদখত দনছিণিনাগুছো অনু সরর্ করুন:

1.

থমইন দিছন Zscaler আইকছন দিক করুন। আইকছন দিক করার পর, থসদি আপনাছক েগইন থপইছজ দনছে যাছর্।

2.

আপনার সন্তাছনর @nycstudent অযাকাউন্ট (শুধু মাত্র দিোেণীর ইউজারছনম ও পাসওোডণ র্যর্হার করুন, েগ ইন করছত
@nycstudents অন্তর্ুণক্ত করা প্রছোজন থনই) এন্টার করুন, এরপর “সাইন ইন” র্ািন দিক করুন।
3.

"allow" র্ািনদিছত দিক করুন এর্ং সংছযাগ স্থাদপত হওোর জনয এক দমদনি অছপো করুন, যতেন না আপদন Zscaler

দিনদি থিখছেন।
4.

যখন আপনার সংছযাগ সু রদেত হছর্, অযাপদি র্ন্ধ করুন
এতিুকুই। আপদন এখন আইপযাডদি সাধারর্র্াছর্ র্যর্হার করছত পারছর্ন।

5.

1.

স্কুছের প্রেম দিছনর জনয প্রস্তুত হছত োনণ অযাি থহাম অযাপদিছত সাইন ইন করুন, আপনার সন্তাছনর জনয (এর্ং আপনার
জছনযও!) দিখছত ও সহােতাে সংছযাগ পাওো আছরা সহজ করুন, এর্ং আপদন আইপযাছড দর্জ্ঞদপ্ত পাছর্ন:
আইপযাছডর থমইন দিছন োনণ অযাি থহাম আইকনদি খুুঁজুন

2.

Zscaler-এ থযর্াছর্ করছেন, থসই একই র্াছর্ @nycstudent অযাকাউন্ট র্যর্হার কছর (শুধু মাত্র দিোেণীর ইউজারছনম ও
পাসওোডণ র্যর্হার করুন, েগ ইন করছত @nycstudents অন্তর্ুণক্ত করা প্রছোজন থনই) েগ ইন করুন।
3.

োনণ অযাি থহাম অযাপ থেছক আপনার সন্তান দিচহার্ (TeachHub), গুগল্ িাসরুম (Google Classroom) এর্ং সহােতা

গ্রহছর্ (get help) প্রছর্িগমযতা পাছর্ন।

T&I 31677 (Bangla/Bengali)

সু খর্র!
আপনার সন্তাছনর আইপযাড এখন একদি হিস্পি যা আপনার অনযানয দডর্াইসগুছোছক িূ র থেছক দিোর (দরছমাি োদনণং) জনয
সংছযাছগর সু ছযাগ থিছর্। এদি সহজ:


থসদিংস্ থিখুন



পাছসণানাে হিস্পি খুুঁজুন এর্ং আপনাছক েগইন দিছন দনছে থযছত দিক করুন



"Allow Others to Join" (অনযছির থযাগিাছন অনু মদত দিন) থর্ছে দনন



িূ র থেছক দিোর (দরছমাি োদনণং) জনয আপনার র্াদড়ছত অনযানয দিোেণীছির দডর্াইসগুছো সংছযাছগর জনয থযাগ করা যাছর্

র্রার্ছরর মতই, আইপযাডদির মতই, হিস্পছির সংছযাগ শুধু মাত্র িূ র থেছক দিো (দরছমাি োদনণং) কমণকাছের জনয র্যর্হার করা
যাছর্। অনয থযছকাছনা অননু ছমাদিত র্যর্হার কছঠারর্াছর্ দনদিদ্ধ।
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