
محترم اہِل خانہ

آن الئن ہم وقت آموزشی سیشنز میں شرکت کے لئے درج ذیلطالب علم کی حفاظت اور رازداری کے تحفظ میں مدد کے لئے
اور ورچوئلآموزش کے تمام پہلوؤں اور تدریس کے تمام ماڈلز (اڈاپٹیوپیرامیٹرز اور استعمال کے لئے توقعات کا مشاہده آن الئن

ون کالس میںاساتذه اس سے قبل ہر طالب علم کے ہوم روم یا پیریڈاسکول) میں تمام طلبہ اور اہِل خانہ کو کرنا ضروری ہے۔
ہیں، تو براه کرم اپنے اسکول پرنسپل سے رابطہ کریں۔توقعات کا جائزه لے چکے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سواالت

استعمال اور برتاؤ کے لئے توقعات
مندرجہ ذیل سے متفق ہیں:اہِل خانہطلبہ اورتعلیم اور آموزش میں حصہ لینے پر،ہم وقت"ریئل ٹائم"

کا استعمال کریں؛ٹولزبورڈ سے منظور شده پلیٹ فارمز اور ہم وقت آموزشیصرف●
●YRDSBکریں؛پیرویکیکارطریقپالیسیکیاستعمالمناسبکےٹیکنالوجیکی
کی پاسداری، کیونکہ وه ورچوئل کالس روم پر بھیباقاعده کالس روم کے لئے برتاؤ اور رویے کے تمام اصولوں●

الگو ہوتی ہے، بشمول لیکن بال تحدید:
اور قابل احترام ہوں؛ان طریقوں میں حصہ لینا جو سب پر مشتمل، قابل غور○
لیکن بال تحدید عالقائی نسل پرستی مخالف، اہلیتامتیازی سلوک یا نفرت کے واقعات میں ملوث نہ ہونا بشمول○

مخالف، یہود دشمنی، طبقہ پسندی، ہومو فوبیا، اسالموپسندی، ایشائی نسل پرستی مخالف، سیاه فام نسل پرستی
فوبیا، جنس پرستی، ٹرانسفوبیا؛ اور

بھی نسل پرست، نفرت انگیز، امتیازی یا نامناسبکسی استاد یا قابل اعتماد اسکولی عملہ کے ممبر کو کسی○
رویے کی فوری طور پر اطالع دینا۔

آموزشی پلیٹ فارمز یا ڈیجیٹل ٹولز میں الگہم وقت سیشنز میں شرکت صرف طلبہ تک ہی محدود ہے۔ والدین/سرپرست●
اور مدد کرسکتے ہیں۔ تمام معامالت میں، والدین کو آموزشان یا ان تک رسائی حاصل کرنے میں اپنے بچے کی اعانت

کی آزادی کی اہمیت کی یاد دالئی جاتی ہے۔طالب علممیں
یہ نہیں کریں گے:طلبہوالدین/سرپرست اور●

میٹ یا زوم سیشن کے کسی بھی پہلو (تصاویر،ریکارڈنگ کے اندرونی یا بیرونی آالت استعمال کرگوگل○
آوازیں یا ویڈیو) کو ریکارڈ کرنا؛

کو تقسیم/پوسٹ کرنا، بشمول تمام سوشل میڈیاکسی بھی طرح سے ریکارڈ شده، کاپی شده یا تقسیم شده مواد○
پلیٹ فارمز پر؛

جب تک کہ استاد ایسا کرنے کی واضح اجازتاس کے عالوه کسی اور چیز کی تصاویر یا اسکرین شاٹس لینا○
کرده وه ویزوئل جسے بعد میں دوباره پوسٹ نہیںیا ہدایت نہ دیں۔ (مثالً، وه تدریسی مقاصد کے لئے استعمال

کیا جائے گا)؛
کسی بھی طرح سے مواد میں ترمیم یا جوڑ توڑ کرنا؛ اور○
لنکس شیئر/تقسیم کرنا۔اساتذه کے ذریعہ فراہم کرده گوگل میٹ اور زوم سیشن کے○

ہوسکتی جس میں معطلی یا اخراج شاملکی تادیب شاملطالب علمان توقعات پر عمل نہ کرنے میں
ہوسکتا ہے۔

آن الئن ہم وقت آموزشی سیشنز کی ریکارڈنگ

کوبنائیں کہ آپ آن الئن ہم وقت تدریس میں شرکت کے پیرامیٹرزبراه کرم ذیل میں دی گئی معلومات کو غور سے پڑھ کریقینی
سمجھتے ہیں۔

حصے کو ریکارڈ کرسکتے ہیں:ایک استاد آن الئن ہم وقت آموزشی سیشنز کے تمام یا بعض.1
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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


a.طالب علم کے آموزشی مقاصد
b.طالب علم کی تشخیص کے مقاصد
c.مستقبل میں تدریسی استعمال

براهاور برقرار رکھنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے،ہم وقت آموزشی ویڈیو ریکارڈنگ کے مقصد، رسائی، اسٹوریج
دیکھیں۔یہاںFAQsکردهلنککرم

میں، جہاں قابل اطالق ہوتا ہے، کلوز کیپشن ٹرانسکرپٹرسائی حاصل کر نوٹ کرنے والے کی غیرموجودگیریئل ٹائم.2
کے ساتھ شیئر کی جاسکتی ہیں۔ ان مثالوں میں:نوٹ کی کاپی شناخت شده ضروریات کی بنا پر انفرادی طلبہ

ریکارڈ موجود ہو؛سبق یا کالس میں گفتگو کے دوران کہی گئی بات کا تحریری○
بلکہ صرف اس کا مطالبہ کرنے والے طالب علمٹرانسکرپٹ کو آموزشی پلیٹ فارم پر پوسٹ نہیں کیا جاتا،○

(طلبہ) کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے؛ اور
ہوتیمطابقکےIEPکےانانہیںضرورتکیجنہیںجاتےکیےاستعمالذریعہکےعلمطالبنوٹیہ○

مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ہے اور وه صرف تصور کے حصول اور ایگزیکیٹو فنکشننگ کے

پرنسپل سے رابطہ کریں۔اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں، تو براه کرم اپنے اسکول

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

