2020-21 શાળા-વર્ષ માટે વ્યક્તિગત ક્તશક્ષણ યોજનાઓ (IEPs)નો પ્રથમ ડ્ર ાફ્ટ, ક્તવદ્યાથીના ઇમેઇલ એકાઉન્ટ્સ
(student#@pdsb.net)ને ઇમેઇલ કરવામાાં આવશે. એલિમેન્ટરી ક્તવદ્યાથીઓ, જો લાગુ પડ્તુાં હશે તો, તેમના IEP 22 ઓક્ટોબરના
રોજ મેળવશે.
ઇમેઇલ્સ reportcards@peelsb.com પરથી મોકલાશે અને તેમાાં એક્તન્ટિપ્ટે ડ્ સાંદેશ સામેલ હશે, જે ખોલવાની સૂચના ક્તવદ્યાથીઓને
આપવામાાં આવશે. એક્તન્ટિપ્ટે ડ્ સાંદેશ એક સલામત અને સુરક્તક્ષત ક્તવતરણ પદ્ધક્તત છે જે ક્તવદ્યાથીઓની ગુપ્તતાનુાં રક્ષણ કરે છે. જે
પક્તરવારોને તેમના બાળકના ક્તવદ્યાથી ઇમેઇલ એકાઉન્ટટને પ્રાપ્ત કરવામાાં મદદની જરૂર હોય, તેઓને તેમના બાળકના ક્તશક્ષકનો સાંપકષ
કરવા અથવા તેમની શાળાને ઇમેઇલ email their school કરવા ક્તવનાંતી છે.
જો તમે તમારા બાળકના IEP ક્તવર્ે ચચાષ કરવા માગતા હો, તો કૃ પા કરીને શાળા-વર્ષ દરક્તમયાન ક્તશક્ષક દ્વારા માન્ટય કરવામાાં આવેલી
સાંપકષ -સાંવાદની પદ્ધક્તતનો ઉપયોગ કરીને તમારા બાળકના ક્તશક્ષકનો સાંપકષ કરો.
તમારા IEPને પ્રાપ્ત કરવા માટે ની સૂચનાઓ
એકવાર તમે ઇમેઇલ પ્રાપ્ત કરી લો, પછી નીચે આપેલ instructions outlined/ સૂચનાઓને અનુસરો (અનુવાદો પણ નીચે આપેલ છે):
1.

પ્રથમ પગલું - બાળકના સ્કૂ લ જીમેઇલ એકાઉન્ટટ (student#@pdsb.net): byod.peelschools.org નો ઉપયોગ કરીને
મુખ્ ય BYOD પેઇજ પર લોગઇન કરો

2.

બીજ ું પગલ ું -તમારા બાળકના BYOD page પર જીમેઇલના લાલ અને સફેદ નનશાન પર ક્લલક કરો. નોંધ – તમારા

બાળકના નશક્ષક તરફથી મળતા રહેલા ઇમેઇલ કરતાું આ જદી પદ્ધનત હોઇ શકે છે .
3.

ત્રીજ ું પગલ ું -એક વાર તમે જીમેઇલ એક્લલકેશન ખોલશો, એટલે તમારા ઇનબોલસમાું તમે એક ઇમેઇલ
reportcards@peelsb.com તરફથી આવેલો જોશો

4.

ચોથ ું પગલ ું - જ્યારે તમે ઇમેઇલ ખોલો, ત્યારે તે ઇમેઇલ એડ્રેસ તમારા બાળકના સુંપકોની યાદીમાું ઉમેરવાથી શરૂઆત કરો.

ઇમેઇલ પર ક્લલક કરવાથી તમે એમ કરી શકશો (ક્યારે ક જમણી ક્લલકનો ઉપયોગ કરવાથી, ક્યારે ક ડાબી –બેઉનો પ્રયત્ન
કરવો).
5.

પાુંચમ ું પગલ ું - એક વાર તમે ઇમેઇલ એડ્રેસને તમારા સુંપકોમાું ઉમેરી દે શો, એટલે તમારા ઇમેઇલના મથાળે તમે પીળા
રું ગના ચોરસમાું Be careful with this message નશર્ષકવાળી સચના જોશો. આગળ વધવા માટે "Looks safe” બટન ઉપર
ક્લલક કરો.

6.

છઠ્ું પગલું -ઇમેઇલ સાથે જોડ્વામાાં આવેલ ફાઇલ ઉપર ક્તલલક કરવાની જરૂર પડ્શે – આ જોડ્ાણ “Encrypted Email” તરીકે
ઓળખાય છે અને તેમાાં તમારાં IEP સમાક્તવષ્ટ હશે. એ સુરક્તક્ષત જોડ્ાણને ખોલો. કૃ પા કરીને નોાંધ લેશો કે કે ટલાાંક ઇન્ટટરનેટ

બ્રાઉઝસષ અને/અથવા કોમ્પપ્યુટસષ આ ફાઇલને ખોલતા અગાઉ તેને ડ્ાઉનલોડ્ કરવા ક્તવનાંક્તત કરી શકે છે.
7.

સાતમું પગલું - એકવાર તમે એ જોડ્ાણ પર ક્તલલક કરશો, એટલે તમને “Registered Envelope Service” ક્તશર્ષકવાળો ક્તસ્િન
દે ખાવો જોઇએ. આ ક્તસ્િન ક્તવદ્યાથીનુાં ઇમેઇલ એડ્ર ેસ પણ દે ખાડ્શે. કૃ પા કરીને “Open” બટન પર ક્તલલક કરો. કૃ પા કરીને નોાંધ

લેશો કે “Open” બટન દે ખાય તે પહેલાાં તમારે કદાચ થોડ્ીક ક્તમક્તનટ રાહ જોવી પડ્ે. એ પેઇજ લોડ્ થાય તે માટે કૃ પા કરીને રાહ
જુ ઓ અને “refresh” બટનને ક્તલલક ના કરશો.

8.

આઠમું પગલું - એકવાર તમે “Open” ક્તલલક કરશો, એટલે એ તમને Encrypted Email પર લઈ જશે જેમાાં તમારાં IEP હશે.
તમને IEP ઇમેઇલમાાં પીડ્ીએફ ફોમેટમાાં મળશે.
ક્તવદ્યાથીઓ પાસે નીચેના ક્તવકલ્પો હોય છે:

•
•

•

સાંદેશા સાથે જોડ્ેલ પીડ્ીએફને ડ્ાઉનલોડ્ કરીને તમારા કોમ્પપ્યુટરમાાં સાચવી લો.
આ એક્તન્ટિપ્ટે ડ્ સાંદેશાને આગળ રવાના કરો – કૃ પા કરીને ધ્યાન રાખજો કે તમારા IEPની માક્તહતી કોની સાથે સક્તહયારી કરો છો
અને જરૂર પડ્ે તો, એ ફિ તમારાાં માતાક્તપતા કે વાલીને જ આગળ રવાના કરવો જોઇએ. ઇમેઇલને આગળ રવાના કરવા માટે
આ પેઇજની જમણી બાજુ એ આવેલા તીર પર ક્તલલક કરો – કૃ પા કરીને નોાંધ લેશો કે જો તમે ઇમેઇલ આગળ રવાના કરશો તો તે
એક એક્તન્ટિપ્ટે ડ્ સાંદેશા તરીકે જશે.
એકવાર કામ પતી જાય પછી કૃ પા કરીને ક્તવન્ટડ્ો બાંધ કરવાનુાં યાદ રાખશો.

કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે IEP ધરાવતા ઇમેઇલ્સ તમારા બાળકના સ્કૂલ જીમેલ એકાઉન્ટ પર મોકલવામાું આવશે - તે બ્રાઇટસ્પેસ
(Brightspace) અથવા સીસૉ (Seesaw) સહહતના અન્ય લલેટફોમષ દ્વારા મોકલવામાું આવશે

નહીં.

