
 

  ذرائعکےٹيکنالوجیتدريسی
  آغاز  فوری|  والدين اور طلباء
eLearning ذرائع کے: 

 

 معلومات کی والدين ●
 طلباء برائے) Schoology( اسکؤولوجی ●
 ميں بارے کے) Chromebook(بک کروم اپنی ●

 جانيں
 کريں چيت بات ساته کے) اساتذه(استاد ●
 معلومات اضافی ●

 

 معلومات کی والدين
 

 رسائی تک) PowerSchool(اسکول پاور
 : ہيں   شامل ميں سندوں کی  طلباء

  پاس اور نيم  يوزر  کا علم طالب ●
 ورڈ

  برائے  کوڈ کا رسائی   ولديتی ●
Schoology 

 ID کی کارڈ الئبريری  کانٹيننٹ مڈ ●
 

Schoology کے شرکت ميں 
  : ليے

http://tinyurl.com/vr6lsyc 
 

Schoology عمل کا تالش کی :
 ليے کے والدين

http://tinyurl.com/y45aargt 

Schoology طلباء برائے 
 

Schoology 7 برائے-LSR طلباء -   
  اپنی طلباء ايليمنٹری   کريں۔ استعمال کا  لنک   باال  مندرجہ

 ہيں۔  سکتے کر استعمال  کا )Clever(کليور   پر بک کروم
 

  جانب کی  منتظمين اور   اساتذه  اپنے - سرگرمی حاليہ
 رہيں۔   باخبر سے   ڈيٹس اپ سے 

 
  رسائی تک  تقريبات   گروہی ورک، کورس اپنے - کيلنڈر
  استعمال  کا کيلنڈر  کے Schoology  اور  کريں، حاصل
 رہيں۔   منظم  ہوئے  کرتے

 جانيںميںبارےکےبککروماپنی
 

6-K چارجنگ، کی کيمرے  -  ٹيوٹوريل بک کروم  
  ياددہانياں۔ سے   حوالے کے   وغيره استعمال 

 
  کہ جيسے خصوصيات - ٹيوٹوريل بک کروم 12-7

 مزيد اور ٹولز  اسٹائلس  ،Google Keep کيمروں، کروم،
  تعامالتی   ليے کے  معاونت  ميں   سمجهنے کو  استعمال  کے

 ٹيوٹوريل۔ 
 

  کوکيز، کيشے، - اپ کلين ڈيجيٹل بک کروم
  طور ڈيجيٹل کی  مزيد اور ،Google Drive ايکسٹينشنز،

 بہتر   کو تجربے کے  بک  کروم  تاکہ ہے  کرتا صفائی  پر
   سکے۔ جا بنايا

 کريں چيت بات ساته کے) اساتذه(داستا 
 

Schoology کے   طلباء روز ہر اساتذه - ڈيٹس اپ  
  ساته   کے  ان  ہوئے  کرتے پوسٹ ڈيٹ اپ  ايک ليے 

 گے۔  رکهيں  برقرار مواصلت 
 

Gmail - کو استاد  ليے کے  دينے  جواب ميل  ای بذريعہ  
  ديں۔ وقت کا گهنٹوں  24  پر طور ممکنہ

 
Schoology کہ  جانيں سے حوالے  اس - رسانی پيغام  

Schoology   بهيجے   ماتپيغا  سے   طرح  کس   ذريعے  کے  
  ہے۔ سکتا  جا ديا جواب  کا ان اور   ہيں سکتے جا

 
Schoology اساتذه - کانفرنسز Schoology  کی  

  ميں   کانفرنس   ہيں۔ سکتے  رک  بهی استعمال  کا کانفرنسز
  يہ ليے  کے النے زيرعمل  سے طرح اچهی  کو تالش

 کريں۔   مالحظہ ٹيوٹوريل 

 

 

معلوماتاضافی
 الئن۔۔۔؟ ہاٹ ڈيسک معاونتی

  
  سرگرمی  ذيل درج پر بکس   کروم ميں  اوقات عالوه  کے اسکول کو  والدين LSR7 - ايپ Securly ليے کے والدين

 : ہے بناتی  قابل  کے  کرنے مالحظہ
● LSR7 ديں روک کو  انٹرنيٹ  پر  بک کروم کرده جاری سے جانب  کی   
 ہيں  کرتے  مالحظہ طلباء جو کريں  مالحظہ سائٹس  وه ●
 رہيں  خبردار  سے" سرگرمی شده  فليگ" ●

 
 وسائل ليے کے والدين|  ٹيکنالوجی بذريعہ تعليم

technology-with-https://www.commonsensemedia.org/learning 

 


