
 فائدہ سے مدد کی فارم پلیٹ ایجوکیشن فار  سوٹ جی سرگرمیاں کی تعلیم فاصالتی ، والی ہونے شروع سے 2020 اپریل

  نئی تاکہ ، ہے شامل مجموعہ ایک کا درخواستوں دستیاب لئے کے اسکولوں سے جانب کی گوگل میں جس ، گی اٹھاسکیں
   ہوسکے۔ افزائی حوصلہ اور  مدد ، سہولت کی سیکھنے ذریعے کے ٹیکنالوجیز 

 

  گوگل) دستاویزات مشترکہ ، میل ای : ہیں  یہ میں اصل

(کالسز  ورچوئل)  روم کالس گوگل اور  کیلنڈر  ،( ڈرائیو  

 

 

 

 

 فارم پلیٹ ایجوکیشن فار سویٹ  جی نے ٹیوٹ انسٹی ہمارے  ، مطابق کے خطوط رہنما کے منصوبے قومی کے اسکول ڈیجیٹل
تشکیل دیا ہے ، جس سے والدین کی اجازت اور  استعمال کے اصول پر  دستخط  icghedi.edu.it@سے وابستہ ایک ڈومین 

ہوں گے۔ )والدین۔ تعلیمی سرگرمیوں کی معطلی کے اس مرحلے میں ، ویب سائٹ کے ذریعہ معلومات کا جائزہ لیں گے اور  یہ  

۔ (ہیں کرتے نہیں/  یا ہیں کرتے اتفاق پر  فارم گوگل رسائی قابل سے لنک  اس ہم کہ گے بتائیں  

 

 ورڈ پاس اور  نام صارف لیے کے رسائی تک  ایپلیکیشنز  گوگل کو  طلباء کے کالس کی اسکول پرائمری 5- 4 اور  کالس پہلی

w ایک ساتھ کے ہیں۔  کرسکتے استعمال تک اختتام کے تعلیم کی اسکول کے ٹیوٹ انسٹی ہمارے  وہ جو گا  ملے اکاؤنٹ ذاتی   
  surname.name@icghedi.edu.it : گا جائے دیا تشکیل طرح اس نام صارف

 دو یا زیادہ ناموں  یا کنیتوں کی صورت میں ، صرف اولین دو درج  ذیل فارم کے ساتھ سب کو ساتھ لکھ کر  درج کرنا ہوگا۔
cognome1cognome2.nome1nome2@icg 

hedi.edu.it 

 

 کے لہجے کسی انھیں کو آپ ، میں صورت کی موجودگی کی اسٹروفوف یا خطوط والے لہجے میں کنیت یا نام کے آپ کہ جب
۔  گا ہو لکھنا بغیر  کے جگہوں خالی اور  اسٹوفر  کسی ، بغیر   

 

  ٹیوٹ انسٹی وقت کرتے چالو کو اکاؤنٹ ، لیے کے کرنے اضافہ مزید میں سطح کی رازداری کی اکاؤنٹس ذاتی اور سیکیورٹی

ہے۔ ضروری کرنا تبدیل کو ورڈ پاس ابتدائی کردہ فراہم ذریعہ کے  
 احتیاط اسے اور ہے جاسکتا کیا نہیں منتقل  کو دوسرے کسی ورڈ پاس ، سے وجہ کی ہونے ذاتی اکاؤنٹ کہ رکھیں یاد الزمی
چاہئے رکھنا سے  

@icghedi.edu.it ہے  فعال بھی  میں  ڈومین لیے  کے اساتذہ تمام کے ٹیوٹ انسٹی اکاؤنٹ ایجوکیشن فار  سویٹ جی   

 

  سے طریقے مؤثر  کو بہاؤ کے معلومات کے ادارے  پورے ذریعہ  کے ٹولوں اہم چار  کو آپ ایپلیکیشنز  ایجوکیشن گوگل
سنبھالنے کی اجازت دیتی ہیں: ای میل )جو پہلے مرحلے میں چالو نہیں ہوگی( ، کیلنڈر ، دستاویزات کے انتظام )ڈرائیو( ، 

روم۔  کالس گوگل اور  

 

  لئے کے کرنے افزائی حوصلہ کی سیکھنے پر  طور  خاص جو ، ہے  دیتا تشکیل ماحول بادل محفوظ ایک یہ ، پر  طور  خاص
 اور  کو کاموں بغیر   کیے استعمال کا کاغذ ، لئے کے کرنے جمع اور  تخلیق مواد تدریسی سے مدد کی  اساتذہ ، تھا گیا کیا ڈیزائن

میں۔ تناظر  کے روم کالس ڈفلپ بھی ، لئے  کے کرنے مہیا مواد کے عکاسی اور  مطالعے  

 

 جس ہے دیتی اجازت بھی کی انتظام کے( پریزنٹیشنز  ، اسپریڈشیٹ ، دستاویزات ٹیکسٹ) دستاویزات ذاتی کیشنز  ایپلی گوگل

ہے۔ جاسکتا کیا شیئر  بھی ساتھ کے شاگردوں اور  ساتھیوں دوسرے کو  



  قابل ذریعہ کے براؤزر سادہ ایک  ، بغیر کیے انسٹال  کو ویئر سافٹ بھی کسی پر کمپیوٹر ذاتی کسی جو ، ہیں ایپلیکیشنز ویب تمام وہ یہ
ہیں۔ رسائی  

 

 لئے کے مقاصد اشتہاری کو ڈیٹا یا مواد کا طلباء بھی کبھی ، ہیں  نہیں شامل اشتہارات تشہیری میں فارم پلیٹ ایجوکیشن فار سوٹ جی
 سیکھایا کرنا کام میں انداز مشترکہ اور تعاون باہمی کو طلبا سے اس کہ  کیوں ، ہے بھی ویلوں پختہ کی  اس ہیں۔ کرتے نہیں استعمال

ہے۔ جاتا  
 

ہیں۔ کرسکتے رابطہ سے منتظمین کے فارم پلیٹ بھی پھر آپ ، تو ہے گیا کھو یہ اگر  
 

● amministratore@icghedi.edu.it 

 

● valeria.pancucci@icghedi.edu.it 

 

  تعلیمی صرف کو اکاؤنٹ اپنے صارفین کہ ہے حق کا کرنے چیک یہ کو منتظمین کہ ہیں دالتے یاد یہ کار آخر  ہم ، مطابق کے ضابطوں
ہے۔  ہوسکتا منسوخ یا مسدود وقت بھی کسی اکاؤنٹ ، میں صورت کی سرگرمی معمولی غیر ہیں۔ کرتے استعمال لئے کے مقاصد  

 

 کی گوگل کہ نہ ہیں ملکیت خصوصی کی ٹیوٹ انسٹی شمار و اعداد تمام کہ کریں نوٹ کرم براہ ، لیے کے تحفظ کے رازداری کی طلباء
  ایپلیکیشنز کرکے تفویض درجات مختلف کے مختاری خود کو صارفین مطابق کے افعال اور کرداروں اپنے ٹیچر ایڈمنسٹریٹر سروس اور
ہے۔  کرسکتا انتظام کا رسائی تک  
  الزمی کی داری ذمہ لئے کے استعمال کے اکاؤنٹ والے جانے ہو چالو لئے کے بچے اپنے وہ کہ ہے جاتی دی دعوت کو والدین لہذا

ہوں۔ مدعو لئے کے کرنے دستخط اور مکمل کو فارم میں ذیل ، نظر  پیش کے شیئرنگ

 

معلومات کچھ پے  روم کالس گوگل  
 

 

 

اطالع   کی لوڈ  ڈاؤن میں فارمیٹ ایف  ڈی پی  

 لئے کے لوگوں تمام ان اور تنظیموں بخش منافع غیر ، اسکولوں روم کالس
ہے۔ اکاؤنٹ گوگل ذاتی کا جن ہے خدمت مفت ایک  

 

 

 سے سب لئے کے تدریس و درس روم کالس گوگل کہ ہے جاتا کیا خیال
 60 میں بھر دنیا وقت اس اور ہے ایک سے میں ٹولز  کے بادل جدید زیادہ

ہیں۔  کرتے استعمال طلباء زیادہ سے ملین  
 

 

  کی کاغذ اور  وقت سے  اس ہے۔ دیتا اجازت کی رہنے میں رابطے سے آسانی باہر اور اندر کے اسکولوں کو اساتذہ اور طلباء روم کالس ●
ہے۔  بناتا آسان کو تنظیم اور مواصالت ، تقسیم کی کاموں ، تخلیق کی کورسز ، ہے ہوتی بچت بھی  

 

فوائد کے  روم کالس گوگل  
 

  تخلیق ، کردہ ارسال ذریعہ کے صارف کردہ تفویض گا۔ ہوجائے معطل اکاؤنٹ سے استعمال غلط کے ایپس یا ناکامی میں تعمیل کی قواعد
ہے۔ کی فیملی اور علم طالب خود داری ذمہ کی شمار و اعداد کردہ انتظام اور کردہ  

 

( پر ٹیوٹوریل) کیشنز ایپلی اینڈ افعال ایجوکیشن فار سوائٹ جی .edu 

 

https://edu.google.it/intl/it/products/classroom/؟modal_active=none 

https://edu.google.it/intl/it/products/classroom/؟modal_active=none


 معلومات وہ میں سلسلے اس ہیں۔ کرسکتے مدعو کو ساتھیوں اور  طلباء ، ہیں کرسکتے مرتب کورس ایک اساتذہ: آسان میں ترتیب  • ●

سواالت۔ اور اعالنات ، اسائنمنٹس: ہیں سکتے بانٹ  

 

  کام اپنے اور ہیں  کرسکتے چیت بات ، ہیں کرسکتے تقسیم اسائنمنٹ ، ہیں سکتے دے تشکیل کورسز اساتذہ: بچت کی کاغذ اور  وقت●   

پر۔  جگہ ایک سب ، ہیں کرسکتے منظم کو  
 

 مواد تمام والے ہونے استعمال میں روم کالس ہیں۔ سکتے دیکھ اسائنمنٹس پر کیلنڈر کورس یا پر صفحہ"  واال کرنے" طلبہ: تنظیم بہتر● 

ہے۔  جاتا کرلیا محفوظ میں فولڈروں کے ڈرائیو گوگل بخود خود کو  
 

  گفتگو ساتھ کے کالس پر طور  فوری اور ہیں سکتے بھیج اعالنات ، ہیں سکتے دے تشکیل اسائنمنٹس اساتذہ: آراء اور مواصالت بہتر   

 چیت بات ذریعہ کے میل ای یا  پر صفحے کے کورس اور ہیں سکتے بانٹ وسائل ساتھ کے دوسرے ایک طلباء ہیں۔ کرسکتے شروع
  دے مشورے اور تاثرات ، نہیں کے کس اور ہے کیا مکمل نے کس ورک ہوم اپنا کہ ہیں  سکتے دیکھ سے جلدی بھی اساتذہ ہیں۔ کرسکتے

ہیں۔  سکتے  
 غلط کے ایپس یا ناکامی میں تعمیل کی قواعدہے۔ کرتا کام ساتھ کے فارموں اور ڈرائیو ، میل جی ، کیلنڈر ، دستاویزات گوگل روم کالس

 ذمہ کی شمار و اعداد کردہ انتظام اور کردہ تخلیق ، کردہ ارسال ذریعہ کے صارف کردہ تفویض گا۔ ہوجائے معطل اکاؤنٹ سے استعمال

ہے۔  کی فیملی اور علم طالب خود داری  
 

( پر ٹیوٹوریل) کیشنز ایپلی اینڈ افعال ایجوکیشن فار سوائٹ جی .edu) 
 

 

 

https://edu.google.it/intl/it/products/classroom/؟modal_active=none 


