
 میں لٹل الفرڈ اسکول میں ریموٹ سیکھنے اور براہ راست اسباق
 منگل 15 دسمبر 2020
 بنگالی زبان میں اس دستاویز کو پڑھنے کے لئے ، براہ کرمکلک  یہاںکریں
 اس دستاویز کو پرتگالی زبان میں پڑھنے کے لئے ، براہ کرمکلک  یہاںکریں
 رومانیہ میں اس دستاویز کو پڑھنے کے لئے ، براہ کرمکلک  یہاںکریں۔

 

 تعلیم میں آٹھ مہینے غیر معمولی مشکل educationجیسا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ واقف ہیں ،لوہ کئی وجوہات کی بناء پر ہر ایک کے
  رہا۔

 

 اسکولز، طلباء اور اساتذہ) SSAT ،(یہ بھیسے ملک بھر کے تعلیمی جائزوں میں دکھایا جاتا جتنے بچے (تعلیم میں معیارات کے آفس
 ایجوکیشنل انڈومنٹ فاؤنڈیشن)ہے،دور دراز کے سیکھنے کی حکمت عملی ایک مشکل ٹو ہے) EEF نیٹ ورک) اور دوسروں کے درمیان
 کہ طلبہ کی ترقی اور فالح و بہبود پر پیمائش اور متنوع اثرات۔ اسکولوں کے چیف انسپکٹر ، امانڈا اسپیل مین نے آج 15 دسمبر 2020 کو

 آفسڈ نتائج کو شائع کیا- جس میں سیکھنے اور ترقی پر الک ڈاؤن اور خود کو الگ تھلگ کرنے کے اثرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آپ پوری
 رپورٹپڑھ سکتے ہیں  یہاں ۔

 

 پرائمری اسکولوں میں ، جہاں طلباء میں فی کالس صرف ایک استاد ہوتا ہے ، براہ راست اسباق باقاعدگی سے اور نسبتا آسانی کے ساتھ
  ہوتے ہیں (حاالنکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ  نہیں  ہمارے پرائمری ساتھیوں کے لئے 'آسان'ہے)۔

 

 سیکنڈری اسکولوں میں ، جہاں ہر طالب علم کے پاس دو ہفتوں کے ٹائم ٹیبل میں مختلف اوقات میں 15 اساتذہ ہوتے ہیں ، جب

 کالسز یا سال کے گروپوں کو خود سے الگ تھلگ بھیج دیا گیا ہے تو براہ راست سبق پڑھنا مشکل ہے۔ ہم نے ٹاسک بیسڈ لرننگ کو

 ہمیشہ ریسرچ ٹاسکس ، ویڈیوز ، پری ریکارڈ شدہ پریزنٹیشنز ، کوئزز ، ورک شیٹس اور اسسمنٹ پر مشتمل فراہم کیا ہے ، لیکن رواں

  اسباق کو چلنا زیادہ مشکل ہے۔
 

 

  :ایل آئ ایس میں ، ہماری سبق آموز حکمت عملی مندرجہ ذیل عوامل پر غور کرتی ہے
1.  حفاظت ہمارے لئے اہمیت کا حامل ہے۔ سبھی زندہ سبق پلیٹ فارمز پہلے الک ڈاؤن کے دوران جی ڈی پی آر کے مطابق نہیں

 تھے اور ہمارے طلباء کو خطرات الحق تھے۔ ہم نے تھوڑا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم کہیں اور آزمائش کے تجربے

 سے سبق حاصل کرسکیں۔ کافی تحقیق کے بعد ، ہم نے گوگل برائے تعلیم کے ساتھ ایک پیکیج خریدا جو ہمیں اس پر زیادہ

  کنٹرول فراہم کرتا ہے کہ کون اسباق میں شریک نہیں ہوسکتا ہے اور کون ہے۔

2.  تمام اسکول تمام طلباء کے لئے رواں سبق فراہم نہیں کرسکتے ہیں۔ آفسٹڈ رپورٹ کے مطابق ، بہت کم اسکولوں نےکے لئے
 براہ راست سبق فراہم کیے  تمام  اسباقہیں جب کسی کالس یا بلبلے کو خود سے الگ تھلگ ہونا پڑا ہے۔

3.  تمام طلبہ کو گھر سے سارا دن آلہ اور / یا مستحکم انٹرنیٹ کنیکشن تک انفرادی رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہم ان سبھی
 اسباق کو آن الئن ہونے پر اصرار کرکے ان سیکھنے والوں کو مزید نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔

4.  نوجوانوں کی ذہنی صحت پر مضر اثرات مرتب کرتا ہے۔ young سکرین ٹائم کے بڑھ جانے کا اثر ہر ایک خصوصا
5.  اساتذہ کے پاس پہلے سے موجود تمام اسباق کی دوبارہ منصوبہ بندی کرنا تاکہ وہ آن الئن سیکھنے کے ل. موزوں ہوں جس

 میں ہمارے پاس آسانی سے کوویڈ حاالت میں نہیں ہوتا ہے۔

6.  گورنمنٹ کے آن الئن اسکول کے ذریعہ کوالٹی اشورینس کی ، پہلے سے ریکارڈ شدہ اسباق پر مبنی مواد موجود ہے۔ اوک نیشنل

 اکیڈمی جسے ہم طلبہ کی پوری مدت میں استعمال کرنے کی ترغیب دیتے رہے ہیں۔ طلباء کے ایک نمونے جنہوں نے گھر
 سے سیکھنے اور عام طور پر ان کی آزادانہ تعلیم کی رہنمائی کے لئے اس مواد کا استعمال کیا ہے وہ ہمیں اطالع دیتے ہیں کہ

 ان سبق کو استعمال کرنا اور سمجھنا آسان پایا ہے۔ انہوں نے کچھ معامالت میں یہ بھی اطالع دی کہ اس انداز سیکھنے سے
 انہیں کھوئے ہوئے سیکھنے میں پائے جانے والے فرق کو دور کرنے میں زیادہ اعتماد محسوس کرنے میں مدد ملی۔
  پہلے سے ریکارڈ شدہ اسباق کبھی کبھی براہ راست اسباق کی نسبت طلباء کی ترقی پر زیادہ مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔

7.  سیکھنے والوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں۔ براہ راست اسباق کے ذریعے دور دراز سے ان مختلف ضروریات کی فراہمی

 اساتذہ کے لئے ایک ناممکن کام ہے۔ ہمیں مختلف ضروریات کے حامل سیکھنے والوں کی مدد کرنے کے لئے دوسری حکمت
 عملی بہتر طور پر ملی ہے۔

8.  دور دراز پلیٹ فارمز کے ذریعہ معیاری تعلیم کی فراہمی کے لئے ، ہم یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ہمارے تمام عملے کو ان
 تمام نئی ٹکنالوجیوں کے استعمال سے متعلق مناسب تربیت دی جانی چاہئے جو ان کو رول آف کرنے سے پہلے جاری ہے ، جو
 ابھی تک جاری ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ دو اساتذہ کو آن الئن اسباق میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ حفاظت ، سلوک کے
  انتظام اور تکنیکی خرابیوں کا ازالہ کرنا آسان ہو۔ اس سے ہمارے ٹائم ٹیبل پر بہت حد تک اثر پڑتا ہے۔

 

https://docs.google.com/document/d/1GTMRvOgONoeH0HYDaRcWbfRF8RKac5Qs-6-pgVknyoE/edit
https://docs.google.com/document/d/1fWXxI9pguiSDhPc9xtbkWmVUN0Q1mnBKAXUzlEfyQPY/edit
https://docs.google.com/document/d/1AafKwg41sq1sbp5UaVThpxpnF6bjsAmn3ePSVIcMxeI/edit
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-isolation-having-detrimental-impact-on-childrens-education-and-welfare-particularly-the-most-vulnerable


 ان سبھی چیزوں پر غور کرنے کے ساتھ ہی ، مختلف حاالت موجود ہیں جن کے تحت رواں اسباق آگے بڑھیں گے اور ہم نے ایک
 'ریموٹ لرننگ ٹائم ٹیبل' تشکیل دیا ہے جس میں طلباء اسکول کو اور گھر پر اپنے آر ایم یونیفائیڈ ہوم پیج پر اس کو ظاہر کرنے کے لئے

 رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ ٹائم ٹیبل ان کے عام ٹائم ٹیبل پر مبنی ہے بلکہ مذکورہ باال آٹھ نکات میں بھی عوامل ہے ، لہذا ان

 کی عام سی چیز سے تھوڑا مختلف نظر آتا ہے۔

 

 :براہ کرم ذیل میں ان حاالت کے لئے جانچ پڑتال کریں جن کے تحت آپ کے بچے کے لئے رواں اسباق کا اطالق ہوگا
 

 میرا بچہ کالس میں شامل کچھ ممبروں میں سے ایک ہے جو خود سے الگ تھلگ رہتا ہے ، لیکن ان کا ٹیچر اور باقی کالس :A صورتحال

 اسکول میں ہیں۔
 NO کیا میرے بچے کا زندہ سبق ہے؟

 میرا بچہ دور دراز کے سیکھنے کے دوسرے وسائل کہاں سے ملتا ہے؟  ان کے  اساتذہ کے  گوگل کالس روم میں اور میرا ہوم ورک دکھائیں۔

 

 

 صورتحال بی:  میرا بچہ اسکول میں ایک کالس کا ممبر ہے ، لیکن ان کا استاد خود سے الگ تھلگ ہے۔

 کیا میرے بچے کا زندہ سبق ہے؟  ہاں ، کچھ سبق رواں سبق ہوں گے۔ ایک سرورق اسباق کو ترتیب دینے میں مدد کرے گا اور ان کا استاد گھر سے ہی

 پڑھائے گا۔

 میرے بچے کو دور دراز کے سیکھنے کے دوسرے وسائل کہاں سے ملتے ہیں؟  استاد کے ذریعہ دوسرے تمام کام کور ٹیچر کے ذریعہ مرتب

 کیے جائیں گے۔ ٹیچربھی استعمال کرسکتا ہے  ایس ایم ایچ / جی سی۔

 

  

 صورتحال سی:  میرا بچہ اس کالس کا ممبر ہے جو اسکول میں ہے ، حاالنکہ کچھ خود سے الگ تھلگ ہیں۔ ان کا استاد بھی خود سے الگ

  تھلگ ہے۔

 اسباق ان طلبا کے لئے براہ راست سبق ہوں گے جو اسکول میں ہیں۔ ایک سرورق اسباق کو ترتیب دینے SOME  ، کیا میرے بچے کا زندہ سبق ہے؟  ہاں

 میں مدد کرے گا اور ان کا استاد گھر سے ہی پڑھائے گا۔

 میرے بچے کو دور دراز کے سیکھنے کے دوسرے وسائل کہاں سے ملتے ہیں؟  استاد کے ذریعہ دوسرے تمام کام کور ٹیچر کے ذریعہ مرتب

 کیے جائیں گے۔ ٹیچربھی استعمال کرسکتا ہے  ایس ایم ایچ / جی سی۔

 

  

 صورتحال ڈی:  میرا بچہ پوری جماعت یا سال کے گروپ کا ممبر ہے جس سے خود کو الگ تھلگ رہنے کے لئے کہا جاتا ہے ، لیکن ان کا

 ٹیچر اسکول میں ہے۔

 کیا میرے بچے کا زندہ سبق ہے؟  جی ہاں،  کچھ سبق براہ راست اسباق ہوں گے۔ کالس اساتذہ اسکول کے اندر ہی پڑھائیں گے اور کالس کے لئے گوگل

 پر الگ ان کریں گے ، ریموٹ لرننگ ٹائم ٹیبل کی جانچ کریں گے اور اسباق میں شامل ہونے RM Unify میٹس سبق کی میزبانی کریں گے۔ طلباء
  لنک کا استعمال کریں گے۔ اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو استاد انہیں فورا. دور کردے گا اور انہیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ the کے ل

 میرے بچے کو دور دراز کے سیکھنے کے دوسرے وسائل کہاں سے ملتے ہیں؟  دوسرے تمام کام اساتذہ کے ذریعہ جی سی اور ایس ایم ایچ پر

 مرتب کیے جائیں گے ، لیکن طلبا بھی ریموٹ لرننگ ٹائم ٹیبل پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سال کے گروپ گوگل کالس روم پر معلومات کی نقل تیار کی

  جائے گی تاکہ کسی کو بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔

 

 

 میرا بچہ ایک پوری کالس یا سال کے گروپ کا ممبر ہے جسے خود سے الگ تھلگ رہنے کے لئے کہا جاتا ہے ، اور ان کے :E صورتحال

 استاد سے خود کو الگ تھلگ رہنے کو کہا جاتا ہے۔
 کیا میرے بچے کا زندہ سبق ہے؟  نہیں. بدقسمتی سے ، ہمارے پاس اتنا عملہ موجود نہیں ہے جو یہ یقینی بنائے کہ یہ کام محفوظ طریقے سے ہوسکتا

 ہے ۔



 میرے بچے کو دور دراز کے سیکھنے کے دوسرے وسائل کہاں سے ملتے ہیں؟  تمام کام جی سی اور ایس ایم ایچ پر اساتذہ کے ذریعہ مرتب ہوں

 گے ، لیکن طلبا بھی ریموٹ لرننگ ٹائم ٹیبل پر یہ دیکھنے کے اہل ہوسکتے ہیں۔ سال کے گروپ گوگل کالس روم پر معلومات کی نقل تیار کی

  جائے گی تاکہ کسی کو بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔

 

 میرا بچہ ایک پوری کالس یا سال کے گروپ کا ممبر ہے جس سے خود کو الگ تھلگ رہنے کے لئے کہا جاتا ہے ، اور ان کا :F صورتحال

 استاد بیمار نہیں ہے۔
  کیا میرے بچے کا زندہ سبق ہے؟  نہیں. جو اساتذہ بیمار ہیں وہ گھر سے کام نہیں کرتے ہیں۔

  میرے بچے کو دور دراز کے سیکھنے کے دوسرے وسائل کہاں سے ملتے ہیں؟  دوسرے تمام کام کور ٹیچر کے توسط سے طے کیے جائیں گے۔

 

 

 :خالصہ

 اگر آپ کے بچے سے خود کو الگ تھلگ رہنے کے لئے کہا گیا ہے تو ، براہ کرم ذیل میں اپنے آپ سے سواالت پوچھیں اور اس بات کا

 تعین کرنے کے لئے مندرجہ باال فہرست چیک کریں کہ اسکول سے باہر رہتے ہوئے ان کی تعلیم کس طرح کی ہوگی۔
●  کیا میرا بچہ کالس یا سال کے گروپ میں واحد شخص ہے؟ خود کو الگ تھلگ کرنا؟ اس سے براہ راست سبق تک ان کی رسائ متاثر

 ہوگی۔

●  کیا ان کا استاد خود سے الگ تھلگ ہے؟ اس سے براہ راست سبق تک ان کی رسائ متاثر ہوگی۔

●   کیا ان کا استاد بیمار ہے؟ اس سے براہ راست سبق تک ان کی رسائ متاثر ہوگی۔

 

 :اگر براہ راست اسباق  ہیں  آپ کے بچے کے لئے قابل اطالق

●  یقینی بنائیں کہ انہوں نے براہ راست اسباق میں شامل ہونے کے لئے مذکورہ باال ہدایات پر پڑھیں۔
●  اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ اپنے تمام گوگل کالس رومز کے لئے کوڈز اور الگ ان کی تمام معلومات جانتے ہیں اور میرا ہوم

 ورک دکھائیں۔

●  اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ پہلے سے منصوبہ بنا رہے ہیں اور آخری منٹ سے رابطے میں آنے والی کسی بھی پریشانی
 سے بچنے کے لئے ٹیک کی جانچ کریں۔

●  اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو انہیں ہٹا دیا جائے گا اور وہ دوبارہ الگ ان

 نہیں کرسکیں گے۔

●  اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر انھیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ اپنے اساتذہ سے پوچھیں۔
 

 

 

 


