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GHEDI 21/03/2020 

کو  نیشاگردوں کے والد  

اساتذہ کو    

سائٹ پر  بیو   

گل جی سویٹ فار ایجوکیشن پلیٹ فارمز کے استعمال کے قواعد۔گو  

. تعریفیں1   
 

 ان قواعد و ضوابط میں ذیل میں درج شرائط کے ذیل معنی ہیں:
 

: جامع انسٹی ٹیوٹ "نسٹی ٹیوٹآ    E.Rinaldini" - Ghedi Via G.Garibaldi ، 92- Ghedi (Bs) 

 

اسکول کے مینیجر کی طرف سے خدمت کے انتظامیہ کے لئے مقرر کردہ مینیجر پروفیسر سسٹم ایڈمنسٹریٹر:   
Pancucci Valeria  

ا۔پلیٹ فارم: جی سوٹ فار ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ کے ذریعہ اساتذہ ، عملہ اور طلباء کو مہیا کیا گی  
 صارف: وہ جو اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے جو پلیٹ فارم کو قابل بناتا ہے۔

۔اکاؤنٹ: صارف کا نام اور پاس ورڈ کا سیٹ جو فعالیت ، ایپلی کیشنز ، ٹولز اور صارف کے لئے منسوب مواد کو قابل بناتا ہے  
 

  . عمومی2
پابندی عائد کرتے ہیں جو انسٹی ٹیوٹ نے درس کی حمایت میں چالو یہ ضابطے جی سوٹ فار ایجوکیشن پلیٹ فارم کے استعمال پر 

 کیا تھا۔
 

ضابطے کا اطالق اکاؤنٹ والے تمام اساتذہ )اساتذہ ، طلباء اور عملہ( پر ہوتا ہے ، پلیٹ فارم کے فعال ہونے اور استعمال کے لئے 
 اس کی منظوری ایک الزمی شرط ہے۔
وں کے ذریعہ دستخط شدہ رضامندی ضروری ہے۔ کم عمر طلبا کے لیے، والدین / سرپرست  

 
:ضابطے کی ایک کاپی انسٹی ٹیوٹ کی ویب سائٹ پر شائع کی گئی ہے  www.icghedi.gov.it 

صارف کو اس وقت پلیٹ فارم کی منظوری ملے گی جب ، اس کے والدین / سرپرست کے دستخط ہوں اگر بچہ نابالغ ہیں تو ، اور 
رکے پلیٹ فارم کے استعمال کے لئے رہائی کے اعالمیہ کو واپس کردیا ہو۔اگر بالغ ہے تو خود دستخط ک  

 
. فطرت اور مقصد3  

پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل ہے جس کو کمپنی اسکولوں اور یونیورسٹیوں کو بال  گوگل جی سویٹ فار ایجوکیشن اس سروس میں
 معاوضہ مہیا کرتی ہے۔

 
مقصد عام طور پر اسکول کی سرگرمیوں کے ساتھ درس و تدریس اور اس سے وابستہ خدمات کی حمایت  پلیٹ فارم کے استعمال کا

 کرنا ہے ، لہذا اس مقصد کو خصوصی طور پر استعمال کرنا چاہئے۔
اس پلیٹ فارم کے افعال عملی طور پر ایک نجی نوعیت کے افراد سے مشابہ ہیں اس فرق کے ساتھ کہ ڈیٹا کی ملکیت صارف / 

نسٹی ٹیوٹ کے پاس رہتی ہے ، اشتہار کی عدم موجودگی اور اسکول کے منتظم کے زیر انتظام سسٹم کے ساتھ جو خدمات کو  ، ا
 کنٹرول اور ایڈجسٹ کر سکتی ہے

  وضاحت  4
 تعلیم کے لئے گوگل جی سویٹ میں شامل خدمات
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دو قسم کی خدمات تک رسائی اور استعمال کرسکتے ہیں۔ اپنے جی سویٹ فار ایجوکیشن اکاؤنٹس کے ذریعے ، صارفین  
1. https://gsuite.google.com/terms/user_features.html  

 پر بیان کردہ اہم خدمات
2. https://support.google.com/a/answer/181865  

اکاؤنٹس کے ساتھ تعلیمی مقاصد کے لئے بھی میں بیان کردہ اضافی خدمات جو صارفین کے صارفین کے لئے ہیں اور جی سوٹ فار ایجوکیشن 
 استعمال ہوسکتی ہیں۔

 پلیٹ فارم کی تشکیل اور خدمت کی شرائط سے متعلق مزید معلومات کے لئے ، اشارے کے لنکس پر دستاویزات سے مشورہ کریں:
 "جی سوئٹ" تعلیمی مرکز 

https://gsuite.google.it/learning-center/  ، نظریات اور بہت سے دوسرے مفید وسائل کے لئے رہنمامیں تربیت ، تجاویز  
 سروس کی شرائط:

https://www.google.com/policies/terms/ 
 • رازداری کے انتظام کی پالیسی: 

https://support.google.com/a/answer/60762؟hl=it 
 • رازداری کے اصول: 

https://www.google.com/policies/privacy/ 

ریقہ. رسائی کا ط5  
اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنے کے لیے ، ، ہر طالب علم کو اسکول کے ڈومین میں جی سویٹ اکاؤنٹ تفویض کیا جائے گا۔ صارف صرف 

@ تعلیمی سرگرمیوں کے خصوصی استعمال کے لیے  icghedi.edu.it 
 ڈومین میں اکاؤنٹ استعمال کرسکتے ہیں۔

فارمز تک رسائی کے اسناد میں درج ذیل صورت ہوگی۔ چالو کرنے کے بعد ، تمام پلیٹ  
جہاں کنیت نام ہی وہی صارف نام ہے جو داخلی تدریسی نیٹ ورک تک رسائی  surname.name@icghedi.edu.it• صارف کا نام: 

 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ *
ہوتا ہے۔• پاس ورڈ: وہی پاس ورڈ جو داخلی اسکول کے نیٹ ورک تک رسائی کے لئے استعمال   

دن بعد فوری  7اسناد کی توثیق کے اختتام پر ، استعمال کرنے کے حق کی ملکیت ختم ہونے پر ، اکاؤنٹ کا مواد اس کے غیر فعال ہونے سے 
 طور پر حذف ہوجائے گا۔

ں پہچانتے جاتے لہذا نام یا * اسناد کے لئے کچھ اشارے: وہ تمام نام جن میں تلفظ والے خطوط یا اسٹروفوف شامل ہیں وہ سسٹم کے ذریعہ نہی
 کنیت ان گرافک حرفوں میں سے پہلے ہوں گے۔

 ایک سے زیادہ نام یا کنیت رکھنے والے صارفین کے پاس مندرجہ ذیل فارمیٹ کے ساتھ سندوں میں سندیں ہوں گی:
primocognomesecondocognome.primonomesecondonome@icghedi.edu.it 

گی اسناد میں داخل نہیں ہوگی۔تیسری کنیت یا نام کی موجود  
 ** توثیق کے مسائل کے لیے ، براہ کرم یہ فارم پُر کریں یا سسٹم کے منتظم کو براہ راست ایک ای میل لکھیں: 

valeria.pancucci@icghedi.edu.it 
ز جلد آپ سے رابطہ کیا جائے گاوضاحت: طلب علم کا نام اور کنیت ، کالس اور اسکول آرڈر ، رسائی کے وقت درپیش دشواری ، لہذا جلد ا  
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. وہ لوگ جو اینٹر ہو سکتے ہیں6۔  

 
 الگ ان کی اسناد فراہم کی جائیں گی:

)معینہ اور غیر معینہ مدت ( جو ریلیز فارم پر اور انسٹی ٹیوٹ میں اپنے کام کے اختتام تک دستخط کرتے ہیں۔  اساتذہ کو. 1  
پوائنٹس میں شامل قواعد کے عالوہ   8اور  7، اساتذہ کو اس ضوابط کے یہاں تک کہ جی سویٹ پلیٹ فارم کے استعمال میں 

انسٹی ٹیوٹ ریگولیشنز کے مندرجات کو الگو کرنا ٹریٹمنٹ ٹولز کے استعمال کے لئے  R2.1، ذاتی اعداد و شمار اور ماڈل 

:اور خاص طور پر ابواب۔ )اس معلومات سے منسلک ہیں( ہوگا  
استعمال؛ ای میل کا •  
 انٹرنیٹ کا استعمال؛ •

 ذاتی آالت کا استعمال؛ •
 تصدیق کے اسناد   •

 سوشل نیٹ ورک کا استعمال یا بیرونی پورٹلز کی رکنیت۔  •
 

. دستخط شدہ ریلیز فارم کو مکمل کرنے اور پہنچانے کے بعد اور انسٹی ٹیوٹ میں مطالعہ کے اختتام تک انسٹی ٹیوٹ کے  2

 طلباء کو۔ 
م کے صارفین تعلیمی یا خدمت کی ضروریات کے لیے اکاؤنٹ بنانے کی درخواست کرسکتے ہیں ، اس معاملے دیگر اقسا

 میں درخواست کی قبولیت اسکول مینیجر کی صوابدید پر ہے۔ 
 

. استعمال کی شرائط اور قواعد7  

ے۔ تمام صارفین کے لئے ، خدمت کو چالو کرنا مندرجہ ذیل ضابطے کی واضح منظوری کے تابع ہ  
 صارف اپنی سندیں داخل کرکے گوگل پورٹل سے رابطہ کرکے اپنے اکاؤنٹ سے براہ راست رسائی حاصل کرسکتا ہے۔

 اگر پاس ورڈ کھو جاتا ہے تو ، صارف ایڈمنسٹریٹر یا اس کے نمائندوں سے براہ راست رابطہ کرسکتا ہے۔
صرف ذاتی ہے۔ رسائی کی سندوں کو ، کسی بھی وجہ ہر اکاؤنٹ کا تعلق قدرتی فرد کے ساتھ ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ 

 سے ، دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاسکتا ، اور نہ ہی تیسرے فریق کو منتقل کیا جاسکتا ہے۔ 
لہذا صارف اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے بھیجے گئے پیغامات کے مصنف کے طور پر پہچانا جائے 

ٹ میں بھیجے گئے پیغامات کا وصول کنندہ بن جائے۔اور اپنے اکاؤن  
 صارف اس خفیہ مواصالت اور ذاتی ڈیٹا کو منظم کرنے کے لئے اس خدمت کا استعمال نہ کرنے پر متفق ہے۔

صارف اس عمل کو انجام دینے اور / یا مواصالت بھیجنے کے لیے نیٹ ورک کو یا تیسرے فریق کے صارفین کو یا اس  

نافذ قوانین اور ضوابط کی خالف ورزی کرنے والے مواصالت بھیجنے کے لئے متفق ہے۔ انسٹی ٹیوٹ کے   
صارف دوسرے صارفین کے ساتھ معامالت کرنے میں رویے کے اصولوں کا احترام کرنے اور لوگوں کے حقوق اور وقار  

 کی خالف ورزی نہ کرنے کا بھی عزم کرتا ہے۔
اک نہیں کرنا چاہتا ہے جو عوامی ، غیر قانونی ، مجرمانہ اور عوامی آرڈر فارم صارف ان معلومات کو منتقلی یا ان کا اشتر 

 کے خالف یا عوامی ، سول ، فوجداری اور انتظامی امور میں نافذ قوانین کے مواد کے برخالف معلومات پیش کرسکتی ہیں۔
تی امالک کے حقوق کی خالف ورزی  نیٹ ورک پر مواد شائع کرنا ممنوع ہے جو کاپی رائٹ ، یا دیگر دانشورانہ یا صنع 

صارف اس ضوابط یا موجودہ قانون کی خالف ورزی کرنے والے کسی بھی کرتا ہے یا غیر منصفانہ مقابلہ کھڑا کرتا ہے۔

قسم کے سافٹ ویر ، مصنوع یا خدمت کو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے اشتہار دینے ، منتقل کرنے یا دستیاب نہ کرنے پر اتفاق  

 کرتا ہے۔
 

اپنے اکاؤنٹ کے ذریعہ انجام دیئے جانے والے اقدامات کا ذمہ دار ہے اور اسی وجہ سے غلط استعمال کے نتیجے  صارف

میں انسٹی ٹیوٹ کو کسی بھی دعوے یا عمل سے مستثنٰی کرتا ہے جس کو کسی بھی شخص کے ذریعہ انسٹی ٹیوٹ سے 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
http://www.icghedi.gov.it/


 

 

 

 

 

Ministe ro  de l l ’ Is truz ione,  del l ’Un ive rs ità  e  del la  Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI 

Via Garibaldi 92 – 25016 Ghedi   -   Tel: 030-901066   Fax: 030-901066 

e-mail uffici: bsic8aj00q@istruzione.it   -   Sito Web – www.icghedi.gov.it 

Codice meccanigrafico BSIC8AJ00Q – Codice  Fiscale 80053710176 – Codice Univoco UFV995 

 

Pag. 4 di 6 

 

 

 خطاب کیا جانا چاہئے۔

 
 

آخری احکام. 8  

نسٹی ٹیوٹ ، اپنے قانونی نمائندے ، اسکول مینیجر قائم قوانین کی خالف ورزی کی صورت میں ، اان قواعد و ضوابط میں 

کی حیثیت سے ، صارف کا اکاؤنٹ معطل کرسکتا ہے یا بغیر کسی اطالع کے اور اس کے خالف کسی الزام کے بغیر اسے 

کسی اور کارروائی کے تعصب کے بغیر۔ معطل کرسکتا ہے۔ خالف ورزی کے ذمہ داروں کے خالف  
 

ایڈمنسٹریٹر کے پاس ای میل سمیت بنائے گئے اکاؤنٹس میں محفوظ کردہ کسی بھی ڈیٹا تک رسائی ہے۔ لہذا ، ان ضوابط کی 

خالف ورزیوں سے متعلق غیر معمولی سرگرمیاں یا اطالعات کی صورت میں ، ایڈمنسٹریٹر کے پاس اکاؤنٹس کے 

کرنے کا حق محفوظ ہے۔مندرجات کو چیک   
 

انسٹی ٹیوٹ ان قواعد و ضوابط میں اشارہ کردہ استعمال کی شرائط کی کسی بھی خالف ورزی کی اطالع دینے کا حق 

مجاز حکام کے پاس محفوظ رکھتا  theمحفوظ رکھتا ہے ، نیز قوانین و قواعد و ضوابط کو مناسب تفتیش اور اقدامات کے ل 

 ہے۔
 

کے مطابق ، اور اکاؤنٹ بنانے اور  2016/679ذریعہ فراہم کردہ ڈیٹا کو یوروپی یونین ریگولیشن انسٹی ٹیوٹ صارف کے 

 اسے برقرار رکھنے کے واحد مقصد کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
 

سے متعلقہ  خدمات انفرادی سپالئرز فراہم کرتے ہیں جو اپنی نجی معلومات کی حفاظتی انتظام کی پالیسیاں لگاتے ہیں جن

 ابواب میں دکھائے گئے لنک پر مشورہ کیا جاسکتا ہے۔ 

 
ذمہ داری کی حدود .9  

خدمت میں ناکامیوں اور / یا خرابی کی وجہ سے طالب علم کو ہونے والے کسی بھی نقصان کا انسٹی ٹیوٹ ذمہ دار نہیں ہے 

م کرے۔اور یہ یقینی بنانے کے لئے پرعزم ہے کہ پلیٹ فارم بہترین طریقے سے کا  
 

 اسکول مینیجر 
 

__________________________ 
 آٹوگرافڈ دستخط کے ذریعہ پرنٹ آؤٹ کے ذریعہ تبدیل کیا گیا 

 
کے اثرات کے لیے  3اور آرٹ  ، c . 2  قانون سازی فرمان نمبر ، 39/1993 
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تک رسائی کے  365مائیکروسافٹ آفس طلباء کے لئے ایجوکیشن پلیٹ فارمز کے لئے گوگل جی سویٹ برائے تعلیم اور 

 لئے دستبرداری۔

 
 

 غیر زیرک طالب علم __________________________________________________________
 

 __________________________ ____________ پر پیدا ہوا ، رہائشی ____________________ کے ذریعے
 

________________________________  شہر _____ 
 

 شاگرد کے والدین / قانونی سرپرست _______________________________
 

 موجودہ تعلیمی سال میں انسٹی ٹیوٹ میں جانا ________________________ ،
 

 اختیار 
 edu.it._______@.  آ نسٹی ٹیوٹ

ے بچے کی توسیع کے ساتھ ساتھ گوگل جی سوٹ فار ایجوکیشن اور ان کسساتھ کے ساتھ ایک میل بکس تیار کرے گا۔ 

ایجوکیشن پلیٹ فارم کے مذکورہ باال طالب علم کا استعمال ، 365مائیکروسافٹ آفس   

ان آن الئن خدمات کا استعمال اسکول کے کام تک ہی محدود ہوگا اور اساتذہ اور سی ای او اسکول مینیجر کے ذریعہ نگرانی 

 کر سکتے ہیں۔

رسائی کے اسناد کو احتیاط اور رازداری کے ساتھ رکھنا چاہئے۔ منتظم ، اگر ضروری ہو تو ، صارف کا پاس ورڈ تبدیل / 

 بحال کر سکتا ہے۔

 

 مزید یہ کہ ، غیر تسلی بخش اعالن کرتا ہے:

 

واعد کو جاننا اور ایجوکیشن پلیٹ فارم کے استعمال کے ق 365. گوگل جی سویٹ فار ایجوکیشن اور مائیکروسافٹ آفس 1

کرناقبول   

اسکول کے مقرر کردہ قواعد کو جاننا اور قبول کرنا۔  یےکےل. انسٹی ٹیوٹ ڈومین تک رسائی 2  

. ذاتی ڈیٹا اور مواصالت کا نظم و نسق کے لئے پلیٹ فارم کے استعمال پر پابندی کو جاننا اور قبول کرنا۔ 3  
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)دستخط (___________________                            _____________)جگہ اور تاریخ(   

                                

 

اے ٹی اے اساتذہ اور عملہ کے لئے ایجوکیشن پلیٹ فارمز کے لئے گوگل جی سویٹ برائے تعلیم اور مائیکروسافٹ آفس 

تک رسائی کے لئے دستبرداری۔ 365  

 

 

ملہ _______زیر اقتدار اے ٹی اے اساتذہ / ع  

 

 ___________________________ ____________ پر پیدا ہوا ، رہائشی ____________________ کے ذریعے
 

 _____شہر ____________________ ضلع. 
 

 انسٹی ٹیوٹ میں اس تعلیمی سال کی خدمت میں _______________________۔
 

 اختیار 
 

 edu.it._______@انسٹی ٹیوٹ توسیع کے ساتھ ایک میل بکس تیار کرے گا۔ 

ایجوکیشن پلیٹ فارمز تک رسائی کے لئے استعمال کیا جائے گا۔ 365گوگل جی سویٹ فار ایجوکیشن اور مائیکروسافٹ آفس   
 

ان آن الئن خدمات کا استعمال اسکول کے کام تک ہی محدود ہوگا اور اس کی نگرانی اسکول مینیجر کے ذریعہ بھی کی جا سکتی 
 ہے۔

 
رسائی کے اسناد کو احتیاط اور رازداری کے ساتھ رکھنا چاہئے۔ منتظم ، اگر ضروری ہو تو ، صارف کا پاس ورڈ تبدیل / بحال کر 

 سکتا ہے۔
 

 مزید یہ کہ ، غیر تسلی بخش اعالن کرتا ہے: 
 

قواعد کو جاننا اور قبول ایجوکیشن پلیٹ فارم کے استعمال کے  365. گوگل جی سویٹ فار ایجوکیشن اور مائیکروسافٹ آفس 1
 کرنا۔

2. "itbattisti.edu.it"  ڈومین تک رسائی کے لیے 
 اسکول کے مقرر کردہ قواعد کو جاننا اور قبول کرنا۔

. ذاتی ڈیٹا اور مواصالت کا نظم و نسق کے لئے پلیٹ فارم کے استعمال پر پابندی کو جاننا اور قبول کرنا۔3  

 

 
)دستخط(                                                                    )جگہ اور تاریخ(   
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