વ્હાલા પરિવારો,
વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને ગોપનીયતાની રક્ષા કરવામાં સહાયતા માટે, ઓનલાઇન સિન્ક્રોનસ લર્નિંગ
સેશનમાં ભાગ લેવા માટેના નીચેના પરિમાણો અને ઉપયોગ માટેની અપેક્ષાઓનુ ં તમામ વિદ્યાર્થીઓ અને
પરિવારો દ્વારા ઓનલાઇન શિક્ષણના તમામ પાસાઓ અને સ ૂચનાના તમામ મોડેલોમાં (એડેપ્ટિવ અને
વર્ચ્યુઅલ સ્કૂલ) પાલન કરવું આવશ્યક છે . શિક્ષકોએ અગાઉ દરે ક વિદ્યાર્થીના હોમરૂમ અથવા પહેલા
પિરિયડમાં અપેક્ષાઓની સમીક્ષા કરી હતી. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને તમારી શાળાના
આચાર્યનો સંપર્ક કરો.

ઉપયોગ અને વર્તન માટેની અપેક્ષાઓ

"રીયલટાઇમ" સિન્ક્રોનસ શિક્ષણ અને અભ્યાસમાં ભાગ લેતી વખતે, વિદ્યાર્થીઓ અને પરિવારો નીચેની બાબતો
સાથે સંમત થાય છે :
● ફક્ત બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરે લ પ્લેટફોર્મ અને સિન્ક્રોનસ લર્નિંગ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવુ;ં
● YRDSB મુજબ યોગ્ય ટેક્નોલોજીના ઉપયોગની નીતિ અને કાર્યવાહી અનુસરવુ;ં
● નિયમિત વર્ગખંડ માટેના આ ચાર અને વર્તનના તમામ નિયમોનુ ં પાલન કરવુ,ં કારણ કે તે વર્ચુઅલ
કલાસરૂમમાં પણ લાગુ પડે છે , જેમાં નિમ્નલિખિત સામેલ છે પરં ત ુ તે પ ૂરત ું મર્યાદિત નથી:
○ એ રીતે સહભાગી થવું જે બધા માટે સમાવિષ્ટ, વિચારશીલ અને આદરણીય હોય;
○ મ ૂળનિવાસી વિરોધી જાતિવાદ, સક્ષમતાવાદ, એશિયન-વિરોધી જાતિવાદ, અશ્વેત-વિરોધી
જાતિવાદ, એન્ટિસેમિટિઝમ (યહદ
ૂ ી-વિરોધવાદ), વર્ગવાદ, હોમોફોબીયા, ઇસ્લામોફોબીયા,
લૈંગિકવાદ, ટ્રાન્સફોબિયા સહિતના પરં ત ુ તે પ ૂરતા મર્યાદિત નહીં તેવા ભેદભાવ અથવા
ઘ ૃણાની ઘટનાઓમાં સામેલ ન થવુ;ં અને
○ કોઈપણ જાતિવાદી, દ્વેષપ ૂર્ણ, ભેદભાવ પ ૂર્ણ અથવા અયોગ્ય વર્તનની શિક્ષક અથવા
વિશ્વસનીય શાળા સ્ટાફના સભ્યને ત ુરં ત જાણ કરવી.
● સિન્ક્રોનસ સત્રોમાં સહભાગિતા ફક્ત વિદ્યાર્થીઓ સુધી જ મર્યાદિત છે . માતાપિતા/વાલીઓ તેમના
બાળકને શિક્ષણ પ્લેટફોર્મ અથવા ડિજિટલ ટૂલ્સ પર લોગઇન કરવા અથવા એક્સેસ કરવામાં સહાય
કરી શકે છે . તમામ કિસ્સાઓમાં, માતાપિતાને શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓની સ્વતંત્રતાનુ ં મહત્ત્વ યાદ
અપાવવામાં આવે છે .
● માતાપિતા/વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ આ નહીં કરે :
○ આંતરિક અથવા બાહ્ય રે કોર્ડિંગ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરીને Google Meet અથવા Zoom
સત્રના કોઈપણ પાસા (ચિત્રો, અવાજો અથવા વિડીયો સહિત) રે કોર્ડ કરવા;
○ કોઈપણ રે કોર્ડ કરે લી, કોપિ કરે લી અથવા વિતરિત સામગ્રીને તમામ સોશ્યિલ મીડિયા
પ્લેટફોર્મ સહિત, વિતરિત/પોસ્ટ કરવી;
○ શિક્ષક દ્વારા સ્પષ્ટ મંજૂરી અથવા સ ૂચના આપવામાં આવે તે સિવાય કોઈપણ ફોટા અથવા
સ્ક્રીનશોટ લેવા (દા.ત., સ ૂચનાત્મક હેત ુઓ માટે વપરાત ું વિઝ્યુઅલ જેને પછીથી પોસ્ટ
કરવામાં આવશે નહીં);
○ સામગ્રીને કોઈપણ રીતે સંપાદિત કરવી અથવા છે ડછાડ કરવી; અને
○ શિક્ષક દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ Google Meet અનેZoom સત્રોની લિંક્સ શેર/વિતરિત
કરવી.
આ અપેક્ષાઓનુ ં પાલન કરવામાં નિષ્ફળ થવા પર સસ્પેન્શન અથવા કાઢીમુકવા સહિતના વિદ્યાર્થી શિસ્તના
પગલાં સામેલ હોઈ શકે છે .
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ઓનલાઇન સિન્ક્રોનસ લર્નિંગ સત્રોનુ ં રે કોર્ડિંગ
ઓનલાઇન સિંક્રોનસ શિક્ષણમાં ભાગ લેવા માટેના પરિમાણો તમે સમજો છો તેની ખાતરી કરવા માટે કૃપા કરીને
નીચેની માહિતી ધ્યાનપ ૂર્વક વાંચો.
1. શિક્ષક નીચેના હેત ુઓ માટે ઓનલાઇન સિન્ક્રોનસ લર્નિંગ સત્રોના બધા અથવા તેના કોઈ ભાગ રે કોર્ડ
કરી શકે છે :
a. વિદ્યાર્થીના શીખવાના હેત ુઓ
b. વિદ્યાર્થીની મ ૂલ્યાંકન ના હેત ુઓ
c. ભાવિ સ ૂચનાત્મક ઉપયોગ
સિન્ક્રોનસ લર્નિંગ વિડીયો રે કોર્ડિંગના હેત ુ, એક્સેસ, સંગ્રહ અને જાળવણી વિશે વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને
અહીં લિંક કરે લા FAQ (પ્રશ્નોત્તરી)નો સંદર્ભ લો.
2. રીયલટાઇમ એક્સેસ નોંધ લેનારની ગેરહાજરીમાં, જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં, ક્લોઝ-કેપ્શન વાળી નોંધની
ટ્રાન્સક્રિપ્ટ, ઓળખાયેલી આવશ્યકતાઓ ને આધારે , વ્યક્તિગત વિદ્યાર્થીઓ સાથે શેર કરવામાં આવી શકાય છે .
આ કિસ્સાઓમાં:
○ પાઠ અથવા વર્ગ ચર્ચા દરમિયાન શું કહેવામાં આવ્યું હત ું તેનો એક લેખિત રે કોર્ડ રહે છે ;
○ ટ્રાન્સક્રિપ્ટને લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરવામાં આવતી નથી, પરં ત ુ તેને ફક્ત તે વિદ્યાર્થીઓ
સાથે વહેંચવામાં આવે છે જેમને તેની જરૂર છે ; અને
○ આ નોંધો એ વિદ્યાર્થી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જેમને તેમના IEPને અનુરૂપ તે જરૂરી
છે અને તેનો ઉપયોગ ફક્ત વિભાવના સમજવા માં અને એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શનિંગ (કાર્યકારી
કામગીરી) હેત ુ માટે જ કરવામાં આવે છે .
જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને તમારી શાળાના આચાર્યનો સંપર્ક કરો.
આપનો આભાર
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