رواں اسباق

رہنمائی

اپنی کالس ميں مرکزی نيويگيشن بار پر پوسٹس پر کلک کريں۔

آپ کے استاد نے ايک پيغام شائع کيا ہوگا اور آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لئے ايک ميٹنگ تيار
ہوگی۔

ريموٹ سيکھنے کی توقعات
آپ سے توقع کی جائے گی کہ آپ اپنے عام اسکول کے ٹائم ٹيبل — اسباق
اور اوقات کا پيچھا کريں گے۔
جب آپ کو سبق پڑھانا تھا تو آپ کو اس وقت ٹيموں تک رسائی حاصل کرنی
چاہئے۔

ايک بار جب آپ طے شده
ميٹنگ پر کلک کريں گے تو
آپ ايک البی روم ميں داخل
ہوجائيں گے۔

تمام طلبا کے لئے روزانہ کم از کم  2براه راست اسباق ہوں گے۔ يہ آپ کی
کالس ٹيم ميں شيڈول کيے جائيں گے )صفحہ  4ديکھيں(
آپ کے دوسرے  2اسباق پہلے سے ريکارڈ يا کاموں کو طے کرليں گے۔

مرکب سيکھنا

صفحہ  — 2الگ ان
صفحہ  —3کام مکمل
کرنا

آپ کو ويڈيو بند کرنی
چاہئے اور اپنے مائکروفون
کو خاموش کرنا چاہئے اور
ابھی شامل ہوں پر کلک

اسباق کے دوران سواالت پوچھنا
سبق کے دوران آپ يا تو ہينڈ ٹول استعمال کرسکتے ہيں اور ٹيچر کو مطلع کيا جائے گا۔ يا ميٹنگ
چيٹ کی خصوصيت استعمال کريں۔

صفحہ  — 4رواں
سبق
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طالب علم کا ای ميل پتہ اور پاس ورڈ

اپنے کام کو کھولنا اور مکمل کرنا
ٹيموں ميں ہر طبقے کا اپنا ايک عالقہ ہوتا ہے )ورچوئل کالس روم(۔ ٹيموں کی
درخواست کے اندر بائيں جانب نيويگيشن بار پر ٹيموں کے بٹن پر کلک کرکے جس
تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے )صفحہ  2ديکھيں(
جس مضمون  /طبقے تک آپ رسائی حاصل کرنا چاہتے ہيں اس پر کلک کريں۔
ہر کالس کے اوپری حصے ميں نيويگيشن بار ہوتا ہے۔

آپ کو اپنا ای ميل پتہ اور پاس ورڈ معلوم ہونا چاہئے۔ آپ کا ای ميل ايڈريس آپ کا
ہے USERNAME@cockshuthill.org.uk
اگر آپ انہيں ياد نہيں کرسکتے ہيں تو براه کرم مالحظہ کريں:
رسائی www.tinyurl.com/CHS-IT-
اور تمام متعلقہ تفصيالت پُر کريں۔
آپ کے والدين کا رابطہ نمبر توثيق کے بطور استعمال ہوگا لہذا يقينی بنائيں کہ يہ سسٹم ميں رکھے
ہوئے نمبر سے مماثل ہے
.

کسی بھی ہدايات اور کام تک رسائی کے لئے اسائنمنٹس پر کلک کريں۔ کام کے ٹکڑے پر کلک کريں۔
آپ اس پر براه راست لکھ سکتے ہيں اور يہ خود بخود محفوظ ہوجائے گا۔ يا آپ اضافی چيز کو شامل
کرنے کے لئے شامل کام دبائيں۔

مرکب سيکھنے کے نظام تک رسائی حاصل کرنا
www.tinyurl.com/ChsStudentPortal
پر جائيں يہ طلبا کی معلومات کا ايک اہم عالقہ ہے  ،جہاں طلبا کام کے

ايک بار مکمل ہوا۔ ٹيموں ميں واپس
جائيں اور ٹرن ان پر کلک کريں۔

عالقے کے ساتھ ساتھ ديگر سيکھنے کے لنکس تک بھی رسائی حاصل کرسکتے
ہيں۔
يہ آپ کو الگ ان کرنے کے لئے کہے گا۔ آپ کو اپنے اسکول کا ای ميل پتہ اور پاس
ہے جو آپ اسکول کے کمپيوٹرز تک ورڈ استعمال کرنا چاہئے۔ آپ کا ای ميل ايڈريس
الگ ان کے ساتھ استعمال USERNAME@cockshuthill.org.ukرسائی کے ل
E.G.20BURTIMکرتے ہيں جس کا استعمال آپ استعمال کرتے ہيں جيسے۔

سواالت پوچھنا
اپنی کالس ميں مرکزی نيويگيشن بار پر پوسٹس پر کلک کريں۔

حصے ميں ٹيکسٹ بار کا استعمال کرکے اپنے استاد کو پيغام
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اس کے بعد آپ نچلے
بھيج سکتے ہيں۔

کسی بھی ڈيوائس کے ساتھ ٹيموں پر کلک کريں جس کی تجويز کی جاتی ہے کہ ايپ
ڈاؤن لوڈ ہو۔ کسی ٹابلٹ يا فون پر يہ ايپ اسٹور کے ذريعے کيا جاسکتا ہے۔ ليپ ٹاپ
 ،ڈيسک ٹاپ کمپيوٹر  ،کروم بوک يا نيٹ بک پر يہ گوگل ميں ڈاؤن لوڈ ٹيموں ميں
ٹائپ کرکے اور مائيکرو سافٹ سے پہال لنک منتخب کرکے کيا جاسکتا ہے۔
پورٹل ميں مدد کے ويڈيو اور رہنما بھی شامل ہيں۔
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