
 یک وجہ ےس گھر میں رہتے ہوئے ، میں سیکھنا کیےس جاری رکھ سکتا ہوں؟  19کوویڈ 

  

 ای لرننگ

  

نیٹ ےک ذریعہ بہت ساری تعلییم   ۔ انٹر موجودہ صورتحال یک وجہ ےس اسکول بند ہوسکتے ہیں ، لیکن سیکھنا جاری رکھنا چاہتے

۔ وزارت تعلیم نے اسکول میں ہر عمر ےک  ۔ رسگرمیاں جاری ہیں وع کردیتے ہیں  بچوں ےک لتے فاصالتے تعلیم ےک پروگرام رسر

   

 : ورت ہے  آپ اور آپ ےک بچوں کوفاصےل ےس سیکھتے یک رسگرمیوں میں حصہ لیتے کیلتے اور رساتے حاصل کرئے کیلتے ضے

  

۔ آپ  -  ۔ اگر یا دیگر کوتے بیھ مفت ای میل ا  Gmail ،yahooمنٹ  میں  5ای میل اکاؤنٹ ہو یا نیا بنایا جانے کاؤنٹ بنا سکتے ہیں

  : آپ نہیں جانتے کہ کس طرح اور آپ یک مدد ےک لتے کوتے نہیں ہے تو ، آپ انگریزی میں کچھ معلومات یہاں حاصل کرسکتے ہیں

https://www.youtube.com/watch؟https://www.youtubev=eMS2iPtCxzg  ۔com  /watch ؟v = 

Sb2jWkYJZfY 

  

۔  -  نیٹ ےس اچیھ رابےط کو یقینے بنانا۔ کورونا وائرس ےک جواب میں ، کچھ ٹییل مواصالت مفت پیکیج پیش کرئے ہیں  انٹر

  

۔کھےل کیپموں ےک رہائشیوں ےک لتے ، سائٹ ےک بارے میں معلومات واےل واٹس ایپ ےک گروپس یک وری ہے وی کرنا ضے   پٹں

  

 اپتے بچے ےک لتے اسکول ےک طلباء ےک اکاؤنٹ میں درخواست دیتے کا طریقہ: 

  

 : ورت ہے  اپتے بچوں ےک لتے اسکول ےک طلباء ےک اکاؤنٹ ےک لتے درخواست دیتے ےک لتے ، درج ذیل یک ضے

  

نیٹ تک رساتے واال ایک ایسا آلہ )موبائل فون ، ٹیبلٹ ،   -   کمپیوٹر ..( انٹر

  

 ای میل اڈریس - 

  

 موبائل فون کانمٹ   - 

  

۔ تاہم ، اسکول ےک پرنسپل ، کھےل کیمپوں میں پناہ گزینوں ےک تعلییم کوآرڈینیٹر اور این ج  او آپ یک مدد   فارم یوناتے میں ہے

۔ 
ے
۔ ان میں ےس کچھ آپ ےس رابطہ کرئے یک کوشش کریں ےک  کرسکتے ہیں

  

و  : آپ کو فراہم کرئے یک ضے
ے

 رت ہویک

  

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube/


 بچے کا نام اور فیمیل)بڑا( نام  - 

  

 پیدائش یک تاری    خ  - 

  

 اس اسکول کا نام جہاں اس کا اندراج ہے  - 

  

 گریڈ اور کالس   - 

  

۔ اگر آپ اےس نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں تو ،   -  و( یہ آپ ےک بچے یک آخری اسکول یک رپورٹ پر لکھا گیا ہے رجسٹر نمٹ  )اریتھموس میٹے

ز یا کیس این ج  او ےس رابطہ کریں تاکہ آپ یک مدد کریں۔براہ کرم   اسکول ، رفیوج  ایجوکیشن کوآرڈینیٹر

  

 والدین یا رسپرست کا نام اور فیمیل)بڑا( نام

  

 والدین یا رسپرست کا ای میل  - 

  

 فون نمٹ   - 

  

)انگلش( حرف ہوں ، ان میں ےس ایک نمٹ  یا  7ایک پاس ورڈ جس میں  -  بڑے حرف اور ایک عالمت جیےس کہ !   ےس زیادہ الطینے

 ہو - @ $ 

  

یشن کا   ورت نہیں ہے ، یہ خود بخود سسٹم ےک ذریعہ تخلیق کیا جانے گا۔ آپ یہاں رجسٹر آپ کو صارف )یورس(نام بنانے یک ضے

 :  dents/https://register.sch.gr/stuلنک تالش کرسکتے ہیں

  

 !  براہ کرم  اس عمل ےک دوران صٹ  کریں کیونکہ یہ سب ےک لتے ننے حقیقت ہے

  

؟  ی مدد کرسکتا ہے  کون مٹں

  

۔  اگر آپ شہری ایریا میں رہتے ہیں تو ، فون ےک ذریعہ اسکول ےس رابطہ کریں۔ این ج  او کا عملہ آپ یک مدد کرسکتا ہے

  

ز ےک ذریعہ آگاہ کیا جانے   اگر آپ کیس کھیل کیمپ میں رہتے ہیں تو  ، آپ کو کیمپ ےک زمہ دار اور مہاجرین ےک تعلییم کوآرڈینیٹر

 گا۔

  

https://register.sch.gr/students/


 اپتے ذاتے ڈیٹا کا استعمال 

  

ہ( اسکولوں ےک ذریعہ ضف تعلییم مقاصد اور ای لرننگ یک  اس بات کو یقینے بنائیں کہ آپ یک ذاتے معلومات )ای میلز ، نام وغٹں

۔رسگرمیوں کو ہموار  
ے
 کرئے ےک لتے استعمال ہوں ےک

  

؟  نیٹ پر سیکھتے ےک کوتے اور مواقع موجود ہیں  کیا انٹر

  

۔ آپ غٹں رسکاری تنظیموں یا دورسی  کورونا وائرس یک وجہ ےس آن الئن بچوں اور بڑوں ےک لتے سیکھتے یک بہت یس رسگرمیاں ہیں

۔ براہ کرم ان یک ویب   تنظیموں ےس معلومات حاصل کرسکتے ہیں جو کھےل کیمپوں اور شہروں میں غٹں رسیم تعلیم پیش کرئے ہیں

۔   سائٹ ، فیس بک پیج یا دورسے سوشل میڈیا میں دیکھیں

 https://www.dropbox.com/sh/jgjs2cztm6ekoiv/AACRRt4I1ee80MjiTY6KxKl7a?dl=0 

https://new.edmodo.com /?go2url=%2Fhome https://languages.akelius.com / 

https://www.duolingo.com/ 

  

 تعلییم تر وی: 

http://www.edutv.gr / https://www.nafham.com/about_us?ref=hp 

http://www.edaskalos.gr/index.html https://www.mathgames.com / 

https://www.khanacademy.org/profile/kaid_573473419964193975035251/courses 

https://www.openbook.gr/menoume-spiti/ 

 


