
�હાલા પ�રવારો,

િવ�ાથ�ઓની સલામતી અને ગોપનીયતાની ર�ા કરવામાં સહાયતા માટ�, ઓનલાઇન િસ��ોનસ લિન�ગ

સશેનમાં ભાગ લવેા માટ�ના નીચનેા પ�રમાણો અને ઉપયોગ માટ�ની અપ�ેાઓ�ું તમામ િવ�ાથ�ઓ અને

પ�રવારો �ારા ઓનલાઇન િશ�ણના તમામ પાસાઓ અને �ચૂનાના તમામ મોડ�લોમાં (એડ���ટવ અને

વ��ુ�અલ ��લૂ) પાલન કર�ું આવ�યક છે. િશ�કોએ અગાઉ દર�ક િવ�ાથ�ના હોમ�મ અથવા પહ�લા

િપ�રયડમાં અપ�ેાઓની સમી�ા કર� હતી. જો તમને કોઈ ��ો હોય, તો �ૃપા કર�ને તમાર� શાળાના

આચાય�નો સપંક� કરો.

ઉપયોગ અને વત�ન માટ�ની અપ�ેાઓ

"ર�યલટાઇમ" િસ��ોનસ િશ�ણ અને અ�યાસમાં ભાગ લતેી વખત,ે િવ�ાથ�ઓ અને પ�રવારો નીચનેી બાબતો

સાથે સમંત થાય છે:

● ફ�ત બોડ� �ારા મ�ૂંર કર�લ �લટેફોમ� અને િસ��ોનસ લિન�ગ ��ૂસનો ઉપયોગ કર�ુ;ં
● YRDSB �જુબ યો�ય ટ��નોલો�ના ઉપયોગની નીિત અને કાય�વાહ� અ�સુર�ુ;ં
● િનયિમત વગ�ખડં માટ�ના આ ચાર અને વત�નના તમામ િનયમો�ું પાલન કર�ુ,ં કારણ ક� તે વ�ુ�અલ

કલાસ�મમાં પણ લા�ુ પડ� છે, �માં િન�ન�લ�ખત સામલે છે પરં� ુ તે �રૂ� ું મયા��દત નથી:
○ એ ર�તે સહભાગી થ�ું � બધા માટ� સમાિવ�ટ, િવચારશીલ અને આદરણીય હોય;
○ �ળૂિનવાસી િવરોધી �િતવાદ, સ�મતાવાદ, એિશયન-િવરોધી �િતવાદ, અ�તે-િવરોધી

�િતવાદ, એ��ટસિેમ�ટઝમ (ય�દૂ�-િવરોધવાદ), વગ�વાદ, હોમોફોબીયા, ઇ�લામોફોબીયા,
લ��ગકવાદ, �ા�સફો�બયા સ�હતના પરં� ુ તે �રૂતા મયા��દત નહ� તવેા ભદેભાવ અથવા

�ણૃાની ઘટનાઓમાં સામલે ન થ�ુ;ં અને

○ કોઈપણ �િતવાદ�, �ષે�ણૂ�, ભદેભાવ �ણૂ� અથવા અયો�ય વત�નની િશ�ક અથવા

િવ�સનીય શાળા �ટાફના સ�યને �રંુત �ણ કરવી.

● િસ��ોનસ સ�ોમાં સહભા�ગતા ફ�ત િવ�ાથ�ઓ �ધુી જ મયા��દત છે. માતાિપતા/વાલીઓ તમેના

બાળકને િશ�ણ �લટેફોમ� અથવા �ડ�જટલ ��ૂસ પર લોગઇન કરવા અથવા એ�સસે કરવામાં સહાય

કર� શક� છે. તમામ �ક�સાઓમા,ં માતાિપતાને િશ�ણમાં િવ�ાથ�ઓની �વત�ંતા�ું મહ��વ યાદ

અપાવવામાં આવે છે.

● માતાિપતા/વાલીઓ અને િવ�ાથ�ઓ આ નહ� કર�:
○ �ત�રક અથવા બા� ર�કો�ડ�ગ �ડવાઇસનો ઉપયોગ કર�ને Google Meet અથવા Zoom

સ�ના કોઈપણ પાસા (�ચ�ો, અવાજો અથવા િવડ�યો સ�હત) ર�કોડ� કરવા;
○ કોઈપણ ર�કોડ� કર�લી, કોિપ કર�લી અથવા િવત�રત સામ�ીને તમામ સો��યલ મી�ડયા

�લટેફોમ� સ�હત, િવત�રત/પો�ટ કરવી;
○ િશ�ક �ારા �પ�ટ મ�ૂંર� અથવા �ચૂના આપવામાં આવે તે િસવાય કોઈપણ ફોટા અથવા

���નશોટ લવેા (દા.ત., �ચૂના�મક હ��ઓુ માટ� વપરા� ું િવઝ�અુલ �ને પછ�થી પો�ટ

કરવામાં આવશે નહ�);
○ સામ�ીને કોઈપણ ર�તે સપંા�દત કરવી અથવા છેડછાડ કરવી; અને

○ િશ�ક �ારા �દાન કરવામાં આવલે Google Meet અનZેoom સ�ોની �લ��સ શરે/િવત�રત

કરવી.

આ અપ�ેાઓ�ું પાલન કરવામાં િન�ફળ થવા પર સ�પ�ેશન અથવા કાઢ��કુવા સ�હતના િવ�ાથ� િશ�તના

પગલાં સામલે હોઈ શક� છે.
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https://www2.yrdsb.ca/k-12-online-learning-platforms-google-d2l-and-tools-edsby
http://www.yrdsb.ca/boarddocs/Documents/PP-appropriateuse-194.pdf


ઓનલાઇન િસ��ોનસ લિન�ગ સ�ો�ું ર�કો�ડ�ગ

ઓનલાઇન િસ��ોનસ િશ�ણમાં ભાગ લવેા માટ�ના પ�રમાણો તમે સમજો છો તનેી ખાતર� કરવા માટ� �ૃપા કર�ને

નીચનેી મા�હતી �યાન�વૂ�ક વાચંો.

1. િશ�ક નીચનેા હ��ઓુ માટ� ઓનલાઇન િસ��ોનસ લિન�ગ સ�ોના બધા અથવા તનેા કોઈ ભાગ ર�કોડ�

કર� શક� છે:
a. િવ�ાથ�ના શીખવાના હ��ઓુ

b. િવ�ાથ�ની ��ૂયાકંન ના હ��ઓુ

c. ભાિવ �ચૂના�મક ઉપયોગ

િસ��ોનસ લિન�ગ િવડ�યો ર�કો�ડ�ગના હ��,ુ એ�સસે, સ�ંહ અને �ળવણી િવશે વ�ુ મા�હતી માટ�, �ૃપા કર�ને

અહ� �લ�ક કર�લા FAQ (��ો�ર�)નો સદંભ� લો.

2. ર�યલટાઇમ એ�સસે ન�ધ લનેારની ગેરહાજર�મા,ં �યાં લા�ુ હોય �યા,ં �લોઝ-ક��શન વાળ� ન�ધની

�ા�સ���ટ, ઓળખાયલેી આવ�યકતાઓ ને આધાર�, �ય��તગત િવ�ાથ�ઓ સાથે શરે કરવામાં આવી શકાય છે.

આ �ક�સાઓમા:ં
○ પાઠ અથવા વગ� ચચા� દરિમયાન �ું કહ�વામાં આ��ું હ� ું તનેો એક લ�ેખત ર�કોડ� રહ� છે;
○ �ા�સ���ટને લિન�ગ �લટેફોમ� પર પો�ટ કરવામાં આવતી નથી, પરં� ુ તનેે ફ�ત તે િવ�ાથ�ઓ

સાથે વહ�ચવામાં આવે છે �મને તનેી જ�ર છે; અને

○ આ ન�ધો એ િવ�ાથ� �ારા ઉપયોગમાં લવેામાં આવે છે �મને તમેના IEPને અ��ુપ તે જ�ર�

છે અને તનેો ઉપયોગ ફ�ત િવભાવના સમજવા માં અને એ��ઝ��ુટવ ફં�શિન�ગ (કાય�કાર�

કામગીર�) હ�� ુ માટ� જ કરવામાં આવે છે.

જો તમને કોઈ ��ો હોય, તો �ૃપા કર�ને તમાર� શાળાના આચાય�નો સપંક� કરો.

આપનો આભાર
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https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/covid-19-frequently-asked-questions

