ડિસ્ટન્સ લડનિંગને "સ્કૂ લ પેરન્્સ પેરન્્સ"
101 તરીકે સ્વાગત છે
મારા બાળક પર શું કામ કરવામાું આવે છે તે માનવા માટે સુંઘર્ષ કરનાર એકવાર ન
સમજાયેલા માતાડપતાની અનડિકૃ ત ટીપ્સ.

પ્રથમ, હાડદષ ક "આભાર"
ડશક્ષકો અને સ્ટાફની દે ખરેખના પ્રયત્નો અને તેમની કાળજી માટે અમારી પ્રશુંસાની કોઈ
મયાષદા નથી, અમે જે પિકારોનો સામનો કરી રહ્ાું છીએ તે દરડમયાન ડવદ્યાથીઓએ તેમનું
ભણતર ચાલ રાખવું તેની ખાતરી કરી છે .

અમે શાળાએ જે તકનીક મૂક્ું છે તેના માટે પણ આભારી છીએ અને વચઅ
ષ લ ડશક્ષણનો
અનભવ પ્રદાન કરવા માટે ઉપયોગ કરી રહ્ા છીએ.
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ડિસ્ટન્સ લડનિંગ "નીન્જા-પેરન્ટ" બનવું
જો તમે મારા જેવા છો, તો તમે ક્ારેય ક્રોમબકની સામે બેઠા નથી અને
એડપ્લકે શન માટે ના સ્કૂ લ સ્યટ સ્યટથી Google સાથે પડરડચત નથી.

માઇક્રોસ .ફ્ટ વિષ માું ફોમેડટું ગ જેવી વસ્તમાું જે મને સેકુંિ લાગે છે તે ગૂગલ
િsક્સમાું મને મૂખષ બનાવે છે .
મેં ડવચાયિં કે મારા માતા-ડપતા માટે મેં કરેલી વસ્તઓથી કે વી રીતે ટાળવું તે
સમજાવવા માટે મદદરૂપ થઈ શકે છે અને કે ટલીક ટીપ્સ કે જે મેં અમારી
શાળાના અુંતર અધ્યયન વાતાવરણ ડવશે શીખી છે તે પસુંદ કરી શકે છે .
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પાઠ - 1
ડિસ્ટન્સ લડનિંગ
ઓહ, આનુંદ ઘણો થયો છે !
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અમે ફક્ત સ્કૂ લવાળા બાળકોની મદદ કરવા
માુંગીએ છીએ
મારા બાળકોને
તેઓએ શું કરવાની
જરૂર છે તે સમજવામાું
હું કે વી રીતે મદદ કરી
શકું ?

હું ડશક્ષકોને મારા
બાળકો સાથે
જોિાયેલા રહેવામાું
કે વી રીતે મદદ કરી
શકું ?

"ડવશ્વાસ કરો પરું ત
ચકાસો."
હું કે વી રીતે ખાતરી
કરી શકું કે નાના
બગસષ તેમનું કાયષ કરે
છે ?
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મારી પ્રથમ ભૂલ…
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"હે દીકરા, તમે અમને બતાવી શકો છો કે તમે yourનલાઇન તમારી
સોુંપણીઓ કે વી રીતે જોશો કારણ કે અમારા મકાનમાું કામ કરવું વૈકડપપક
નથી?"
“શ્યોર પપ્પા, મારા દરેક વગષમાું“ બિા જઓ ”પર ડલલક કરો.
દભાષગ્યવશ, તે તેમના માટે ઉપલબ્િ સાિનોનો
ઉપયોગ કરવાની સૌથી અસરકારક રીતો ડવશે (ઉફે
ભૂલી ગયો જે તે સુંભવત taught શીખવવામાું આવયું
હતું) જાણતો ન હતો અને અમે સમયનો બગાિ કયો,
ઘણી વસ્તઓ ગમાવી દીિી, અને ચાલો કહીએ કે
વસ્તઓ થોિી થોિી મળી. બેચેન અવાજ પડરડચત
છે ?

મેં જાતે જ તેના દરેક વગષની "બિા
જઓ" ડલુંકમાું જે રજૂ કરેલું છે તેની
નકલ કરીને પેસ્ટ કરીને
સોુંપણીઓની સૂડચ બનાવી છે અને
પછી તેમને તેના માટે પ્રાથડમકતા
આપીને.

આ ફરીથી માનડસક ગડણત જેવું લાગે છે

તે બહ લાુંબી વાત નહોતી જ્યારે ગડણતની દડનયા મને રાતોરાત અજાણ કરતી હતી અને હવે હું માસ્ટર
નથી રહ્ો! હવે હું જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્ો છું કે શાળા કયા ટૂ પસનો ઉપયોગ કરે છે અને રાતોરાત
માસ્ટર કે વી રીતે બને છે .
સારા સમય, સારા સમય…
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મને લાગ્યું, ભૂતકાળમાુંથી શીખો. X માટે હલ
કરવા માટે આ "નવ"ું ગડણતનો ઉપયોગ કરો
એફવાયઆઈ, એક્સ
= મારો િૈયષ
# બાળકોના X # ડશક્ષકોનો X (એડપ્લકે શનોની # વેબસાઇટ + વેબસાઇટ) X # જાણીતા સુંચાર વાહનોનો

X=

(કમ્પપ્યટસષ ઉપલબ્િ છે ) - ((મારું OCD + મારું ADHD) + (મારું કાયષ)) - (અજાણ્યા સુંદેશાવયવહાર વાહનો)

અડતડરક્ત ક્રે ડિટ: ડનિાષડરત કરો કે લોકોએ જેટલું
શૌચાલય કાગળ કયિં તેટલું શા માટે ખરીદ્યું, અને મેં કે મ
નથી કયિં?

ના. તે મદદ કરી ન હતી.
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મારી
બીજી
ભૂ
લ
…
"હે બિ, મેં હમણાું જ તમારા Gmail ઇનબોક્સ પર એક નજર નાખી અને તમારે
તેને સાફ કરવાની જરૂર છે !"

મારા ઉતાવળમાું, મેં તેમની પાસેના દરેક ઇમેઇપસ વાુંચ્યા નહીું, મેં ફક્ત નોુંિ
લીિી કે તે સમયે તેમની પાસે સેંકિો અન-વાુંચ્યા સુંદેશાઓ છે અને માની લીિું છે
કે તેઓ જાણતા હતા કે તેમને કયા ધ્યાન પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે , વાુંચો,
અને તે પ્રમાણે કાયષ કરો.

મને જે ખબર ન પિી તે તે હતું કે તેને “સાફ
કરો” એટલે “બિું વાુંચ્યા ડવના કા deleteીી
નાખો જેથી ઇનબોક્સમાું કું ઈ નથી.”
સ્પષ્ટ છે કે , ઇમેઇલ તે તેના ડદવસ સાથે કરે
છે તેના પર નોુંિપાત્ર પ્રભાવ રહ્ો નથી.
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નવો અડભગમ જરૂરી છે
હું બદલી શકતો નથી તે બાબતોને સ્વીકારવા માટે
મને શાુંડત આપો.
જે વસ્તઓ હું કરી શકું છું તેને બદલવાની ડહું મત,

અને તફાવત જાણવાની િહાપણ.

એકવાર મને એ હકીકત મળી ગઈ કે તેણે પોતાનો ઇનબોક્સ અને કચરો ખાલી
કરી લીિો મેં શ્વાસ લેવાની કવાયત, ધ્યાન અને કોફી ડરડફલથી શરૂઆત કરી…
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મેં મારી જાતે તેની વચષઅલ સ્કૂ લ જગતની
શોિખોળમાું થોિી ક્ષણો પસાર કરી અને તે
આધ્યાડિક હતું…

નાટકીય સુંગીત કતાર

… જ્ lીાન
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મારા બાળકને “મદદ” કરતા પહેલા ખરેખર આ
વયડક્તની સલાહ લેવી જોઈએ.
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ડટપ્સ # 1 અને # 2 - અન્વેર્ણ કરવામાું િરશો
નહીું

ગૂગલ વગષખુંિમાું…

ટીપ # 1 - તે "ક Calendarલેન્િર"
ડલુંક તમને બાળકોને Google
કે લેન્િર પર લઈ જશે જે Google
વગષખુંિમાું તેના દરેક વગષમાુંથી
માડહતી ફીડ્સ મેળવે છે .
ટીપ # 2 - તે "ટૂ -િૂ " કિી તમને
જ્યારે બાકી હોય ત્યારે દ્વારા સ
aggટષ કરેલા એકત્રીકરણની સૂડચમાું
લઈ જાય છે .
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ટીપ # 3 - ડવદ્યાથીઓએ તેમના Gmail ઇનબોક્સને
પ્રેમ કરવાનું શીખવું જોઈએ
જીમેલ ઇનબ everythingક્સ એ દરેક બાબત માટે
એક મહત્વપૂણષ અગત્યનું એકમ ડબુંદ છે !

ડશક્ષકો ગૂગલના વગષખુંિમાું મોકલી રહ્ાું છે તે
ઇમેઇલની બહાર ડશક્ષક જ્યારે આપમેળે
ડવદ્યાથીને ઇમેઇલ મોકલશે ...
એક સોુંપણી પોસ્ટ કરે છે
સોુંપણી ડવશે ડવદ્યાથીને "ખાનગી ડટપ્પણી" મોકલે
છે
વગષના બ્લોગ ફોરમમાું "જાહેરાત" કરે છે .
જ્યારે કોઈ સોુંપણી વગીકૃ ત કરવામાું આવી છે .
વગેર,ે વગેર.ે

આ બિા પોડસ્ટું ગ ઉદાહરણો
પણ ઇમેઇપસ ઉત્પન્ન કરે છે
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ટીપ # 4 - ગૂગલ કે લેન્િર તમારા ડમત્ર છે
Gmail કે લેન્િર, Google વગષખુંિમાુંથી
"સોુંપણીઓ" નો ફીિ મેળવે છે . જો તમારું ડશક્ષક
કોઈ anનલાઇન સત્ર માટે આમુંત્રણ મોકલે છે , જો
તેઓએ ડવદ્યાથીઓને ઇમેઇલ સરનામાું દ્વારા
આમુંત્રણ મોકપયું હોય, તો તે પણ અહીું
બતાવવામાું આવશે.
તમે પૂછશો "સોુંપણીઓ કે મ જદી લાગે છે "?
પ્રકાડશત થયેલ લોકોમાું કલેન્િર પ્રવેશની
"એપોઇન્ટમેન્ટ" સેડટું ગ્સમાું "આખો ડદવસ"
સમયગાળો હોય છે . જેની પાસે ફક્ત “િોટ” છે
તેની પાસે “એક ડદવસથી ઓછો” અવડિ છે .
ઉદાહરણ તરીકે , સોુંપણી / બેઠક ફક્ત એક
કલાકની છે .

"આખો ડદવસ" ડનમણૂક ->

"નોન-ઓલ િે" એપોઇન્ટમેન્્સ ->

હેડ્સ અપ! કોઈ ડશક્ષક સોુંપણીના ટે ક્સ્ટ વણષનમાું ડનયત તારીખ અને "સમય"
ઓળખી શકે છે પણ Google વગષખુંિના સોુંપણીમાું “સમય” ઓળખી શકતો નથી
જેથી કે લેન્િરમાું “આખો ડદવસ” મીડટું ગ તરીકે બતાવવામાું આવે.
એક ડવચાર: જો કોઈ “સમય” હોય તો તે સમય વગષખુંિની સોુંપણી / મીડટું ગ બનાવવા
માટે ઉપયોગમાું લેવાય તે માટે કોઈ સમય હોય તો તે ખૂબ ઉપયોગી થશે. સોુંપણી /
મીડટું ગની અવડિમાું ફક્ત 1-ડમડનટની જરૂર છે . આ રીતે ક theલેન્િરમાું વસ્તઓ તે
મજબના ક્રમમાું દે ખાય છે .
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ટીપ # 5 - એક વગષ "ગૂગલ કે લેન્િર" માું દે ખાતો નથી
ઘટનામાું તમારા ડવદ્યાથીનો એક વગષ તેમના Google કે લેન્િરમાું દે ખાતો નથી, તેને સિારવા માટે તમે તમારી
પગલું 3. "વગષકામ" પસુંદ કરો
જાતે કરી શકો છો તેવી થોિીક બાબતો છે .
પગલું 2. ગૂગલના વગષખુંિમાું પાછા જાઓ
પગલું 1.
“અન્ય
કalendલેન્િસષ”
હેઠળ “વી” પસુંદ કરો
અને ખાતરી કરો કે
વગષ સૂડચબદ્ધ છે
અને તેની પાસે ચેક
માકષ છે .

અને વગષખુંિના હોમપેજમાુંથી ગમ થયેલ
વગષ પસુંદ કરો

જો વગષ સૂડચબદ્ધ છે અને
"ચકાસાયેલ" પગલું 2 ->
સાથે આગળ વિો

પગલું 4. "ગૂગલ કે લેન્િર" પસુંદ કરો

પગલું 5. ગૂગલ કે લેન્િર નીચે આપેલા પ popપ-અપને
ખોલીને પ્રસ્તત કરશે. “ઉમેરો” પસુંદ કરો.
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ટીપ # 6 - કે લેન્િર ફીડ્સનો રું ગ બદલવો
તમે ગૂગલના વગષખુંિમાું વગષના રું ગ સાથે
મેળ ખાવા માટે કે લેન્િર ફીડ્સનો રું ગ
બદલી શકો છો. તે માત્ર એક સતત
અનભવ બનાવે છે . એટલે કે વાદળી =
ડવજ્ ,ીાન, લીલો = િમષ, સામાડજક
અધ્યયન = પીળો, વગેર.ે
થ્રી-બટન લુંબગોળ મેનને પ્રદડશષત કરવા અને વગષના
લુંબગોળો પર ડલલક કરવા માટે તમારા વગષના
માઉસના તીરને "વગષ" પર રાખો.

તમને તે રું ગ પસુંદ કરો કે જે તમે ઇચ્છો કે ક
beલેન્િર એપોઇન્ટમેન્્સમાું રહે છે .
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ટીપ # 7 - ટર સ્ટ-બટ-વેડરફાઇ
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સોુંપણીઓ ચકાસવા માટે "ઇન-ઇન" કરવામાું આવી
છે …
પગલું 1 - "વગષ પૃષ્ઠ" ખોલવા વગષના
નામ પર ડલલક કરો

પગલું 2 - "વગષકામ" પર ડલલક કરો

પગલું 4 - સોુંપણીની ડસ્થડતનું ડનરીક્ષણ
કરો.

પગલું 3 - "તમારું કાયષ જઓ" પર ડલલક
કરો.

તે જાણવું અગત્યનું છે કે માત્ર એક સોુંપણી "ચાલ" થઈ છે , તેથી
તેનો અથષ એ નથી કે તે "ગ્રેિ કરવામાું આવય"ું છે . કોઈ
સિારણાની ડવનુંતી સાથે કોઈ ડશક્ષક “વયડક્તગત ડટપ્પણીઓ”
લઇને પાછા આવી શકે છે અથવા સોુંપણી માટે િર ાફ્ટ ડટપ્પણીઓ
કરી શકે છે જેને ડવદ્યાથી દ્વારા આગળની કાયષવાહીની જરૂર છે .
ડશક્ષકને "ઇન ઇન" સોુંપણી માટે વિારાના કામની જરૂર હોવી તે
જાણવાનો સૌથી સહેલો રસ્તો એ છે કે સુંબુંડિત સૂચના ઇમેઇલ
માટે Gmail ઇનબોક્સમાું નજર રાખવી.

અુંડતમ ડવચારો
• મારા બાળકનું સ્કૂ લ જીમેલ એકાઉન્ટ તેના માટે એટલું જ મહત્ત્વપૂણષ
બનવાની જરૂર છે જેટલું મારું વકષ ઇમેઇલ અને કે લેન્િર મારા માટે છે .
લલાસ-ડવડશષ્ટ ઇમેઇલને વયવડસ્થત રાખવા માટે ફોપિસષ બનાવવા જેવી
સરળ વસ્તઓ કે વી રીતે કરવી તે બતાવવા માટે બાળકને સમય પસાર
કરવો તે યોગ્ય છે .
• ગૂગલ કે લેન્િરમાું ઘણાું દૃડષ્ટકોણ છે અને એક મૂતષ “ટૂ -િૂ સૂડચ” તરીકે
છાપવામાું આવી શકે છે જેનો આપણે બુંને ઉપલેખ કરી શકીએ છીએ.
• તકનીકી બાબતોની જેમ, કું ઈક કરવા માટે ઘણી રીતો છે . તમને લાગે તે શેર
કરો જે અન્ય લોકો માટે મદદરૂપ થઈ શકે .
• હકીકત એ છે કે , મારા બાળક પાસે હજી સેલ ફોન નથી અને કમ્પપ્યટર પર
ઘણી વસ્તઓ કે વી રીતે કરવી તે અુંગે કોઈ જાણ નથી. િૈય,ષ િૈય,ષ િૈય!ષ
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