بسم ہللا الرحمن الرحیم
احمدیہ ُمسلم اسوسی ایشن یُوکے
اسالم علیکم ورحمتہ ہللا وبرکاتہ۔
شُعبہ تعلیم۔ 24.04.2020
طلبا کے آن الئین اسباق کے لئے ہدایات
مائیکروسافٹ ٹیم
شمولیت کےلئے
میں
اسباق
:رجسٹریشن اور
ُ
https://ahmadiyya.uk/talim/online-classes/
مائکروسافٹ ٹیم ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں
https://teams.microsoft.com/downloads
آپکو ایک ایمیل ایک لنک کے ساتھ ملے گا۔ اُس کو کلک کر کے اپنا لوگ ان اور پاس ورڈ ڈالیں۔
اس طرح آپ سبق میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں استاد سافٹ وئیر کے ُمختلف حصے بیان کرے گا۔
ضروری ہدایات
یہ اسباق آپ کے فائدے کے لئے ہیں ان سے پُورا فائدہ اُٹھائیں۔
یہ اسباق کولیفائیڈ اساتذہ پڑھاتے ہیں اُن سے پُورا تعاون کریں۔
اسباق۔
ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں کوئی خلل واقع نہ ہو اور والدین بھی ساتھ بیٹھ سکتے ہیں
سبق شروع ہونے سے دو منٹ پہلے آئیں اور دی گئی ہدایات پر عمل کریں
اپنا پُورا نام درج کریں
ہر سبق ایک گھنٹے کا ہے
اسباق کو وڈیو ریکارڈ بھی کیا جا سکتا ہے
بچیاں پردے کو ملحوظ رکھیں
اساتذہ اسباق کو دلچسپ بنانے کے لئے ُمختلف طریقے مثالا پاور پوئینٹ اور وڈیو کلپس شامل کر سکتے ہیں
ک ساتھ رکھیں
نوٹس بنانے کے لئےپین اور نوٹ ب ُ
مائیک کو آف اور کیمرہ کو آن رکھیں سوائے اسکے کہ ٹیچر کوئی اور ہدائیت دے
اگر کوئی سوال کرنا ہو تو اُس کو چیٹ میں ٹائپ کر دیں یا استاد سے سوال کرنے کی اجازت لے لیں
اگر کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو تو اس کو چیٹ میں ٹائپ کر دیں
ُمختلف لیپ ٹاپس /فون پرسیٹنگ ُمختلف بھی ہو سکتی ہے
اگر نیکسٹ سالئیڈ دیکھنے میں ُکچھ دیر لگے تو انتظار کریں
کوشش کریں کہ سبق میں اچھی طرح حصہ لیں ٹیچر تین طلبا کو سرٹیفیکیٹ دینے کے لئے ُچنیں گے اُس کو حاصل
کرنے کی کوشش کریں
چیٹ کو مانیٹر کرنے کے لئے ماڈریٹرز بھی شامل ہوں گے
صرف ٹیچر یا ماڈریٹر آپ کو بولنے کی اجازت دے سکتے ہیں
سبق کے دوران وہی بات لکھیں یا کہیں جو اُس سبق کے مطابق ہو
کوئی بھی نامناسب بات نہ کہیں نہ لکھیں اگر ایسا ہوا تو والدین کو بتایا جائے گا
لفظ emojiوارننگ پر دیکھیں گے
آپ ہوم ورک کی توقع بھی رکھ سکتے ہیں
سبق کے بعد۔
ُ
اپنے کام کو محفوظ رکھیں
سٹوڈنٹس اینڈ پیرینٹس فیڈ بیک فارم کو بھی مکمل کریں
جو ُکچھ سبق میں سیکھا ہے اُس کو دوسرے افراد خاندان کو بھی بتائیں
اپنے رشتے دار اور دوست جماعت ممبرز کو شامل ہونے کی تلقین کریں
اگر آپکے والدین کی طرف سے کوئی سوال یا تجویز ہوتو ہمیں مندرجہ زیل پتہ پر ای میل کریں
talimonline@ahmadiyyauk.org
جزاك ہللا

