BYOD – Bring Your Own Device (িবওয়াইওিড) -িনেজর য�িট িনেয় আসু
অিভভাবকরা িকভােব ছা�ছা�ীেদর সাফেলয্র অংশীদার হেত পাের
একিবংশ শতা�ীর িশ�ন এবং িশখেন েনতৃবৃ�
Peel District School Board (িপল িডি�� �ুল েবােডর ) এ, আমােদর ল�য্হেলা �েতযক ছা�ছা�ীর মেধয্ সালয, আ�িব�াস এবং �তয্শর
অনেু �রনা েযাগােনা। �যিু � বয্বহােরেনতৃ বৃ� িহসােব, আমরা  সৃজনশীল এবং উ�াবক িশখেন উতসািহত কির।
আজেকর ছা�ছা�ীরা ইিতমেধয্ই�যিু �র অিধনায়ক। তারা েয �যিু � বযবহার কের তােক িনেজেদর �তয্হ জীবেনিনেয় েযেত চায় এবং তােদর
ে�নীকে�র অিভ�তার �াভািবক অংশ বানােত চায়। গেবষনা বেল েয আমরা যিদ তােদর িশখেনর অিভ�তাসমেু হ এির �িতফলন ঘটাই, আমরা
স�ৃ�তা বাড়াব যা ছা�ছা�ীেদর উ�ত সাফলয্ অিভমুখী রেব।
েসইজনয্ আমােদরেবােডর র একিবংশ  শতা�ীর িশ�ন এবং িশখেনর দশরন এত উে�জনাপূন।র িপেলর সকল ছা�ছা�ীেদর জনয্�যিু �েত আমােদর ৭
িমিলয়েনর িবিনেয়াগ  িনি�ত করেব আমােদর �ুলগেু লা �মবি�র ্তভােবসংয�
ু এবং �াসংিগক।

BYOD (িবওয়াইওিড )ছা�ছা�ীেদর সাফেলয্র জন”�মতায়েন ”সাহাযয্ কে
িবওয়াইওিডর অথর ছা�ছা�ীরা �িশ�েনর উে�েশয্ তােদর িনেজেদর য�ািদ িনেয় �ুেল আসেব। েনীকে�, ছা�ছা�ীরা দািয়�শীলতার সােথ, এবং 
িশ�ক অথবা অনয্ানয্মরচারীেদর অনমু িত এবং পিরচালনায় য�ািদ বয্বহার করেব
অবশযই, শুধইু �যিু � িশখেনর উ�িত করেব না। তথািপ িব�য়কর িজিনষ হেত পাের যখন এি দ� কমরচারীর েথেক সিঠ িনেদর শ স�িলত হয়। িপল
েবােডর র ে�নীক�গেু লােত �যিু �র বি�র ত বয্বহারছা�ছা�ীেদর আজেকর এবং ভিবষয্েতর সাফেলয“�মতায়ন” করেব।
এখােন েদওয়া রেয়েছ িনজ� মািলকানার য�ািদ েকন সবেচেয় ভােলা কাজ কেরঃ
• ছা�ছা�ীরা সাধারনত তােদর েয য� আেছ তােত সুদ�, এবং তােদর িশখেনর �েয়াজেন েসিটেক িনেজেদর উপেযাগী কের েতাে।
•
•
•

ছা�ছা�ীরা এিট েয েকেনা সমেয়, েয েকােনা জায়গায় িশখেনর কােজ বয্বহার করেত পাে
ছা�ছা�ীরা তােদর সহপাঠীেদর সােথ তােদর �ুেলর কাজ স�ে� সহেযাগীতা করেত পাে
ছা�ছা�ীেদর িনজ� মািলকানার য�ািদ সাধারনত �ুেলর �দ� য�ািদর েথেক েবশী আধিু নক।

•

�ুেলর মািলকানার য�ািদ বয্য়বহুল এবং অবয্হত রাখা কিঠন হেত পা

বয্বহােররসুেযােগর সাময্তা একিট  মুখয্গািধকােরর িবষয়
আমরা জািন েয, সব অিভভাবকবৃ� তােদর বা�ােদর/িকেশারিকেশারীেদর য� িদেয় �ুেল পাঠােত পােরন না অথবা চান না । যার জনয্ িশ�রা
সব ছা�ছা�ী িনজ� মািলকানার য� �ুেল আনেব ধের না িনেয়, পিরক�না কের অ�সর হন। �যিু � �েতয্কিদন �েতয্ক পােঠ বয্বহািরত হেব।
এর একিট সিঠক সময় এবং জায়গা রেয়ে
য�ািদ এবং অনয্ানয�যিু � ছা�ছা�ীেদর �ুেল বযবহােরর জনয্সুলভ এবং সকল ছা�ছা�ীর তােদর �াসরমু গেু লােত �যিু � বয্বহােরর সুেযাগ থাকেব
এমনিক �াসরেু ম চার অথবা পাচিট য�িদ পাথরকয্ আনেত পাের। সহেযাগীতাপনর বয্বহাে, �যিু � িশখেনর রুপা�র ঘটােত পাের।
আমােদর েকন িবওয়াইওিড (BYOD) েদখনু ? আরও জানার জনয্ উিটউেব িভিডওঃhttp://bit.ly/why_byod.

েকান য�িটবাছাই করেবন?
অিভভাবকরা আমােদর িজে�স কেরেছন “েকান য�িট আিম আমারস�ান/িকেশারিকেশারীর জনয্ িকনেব?” এখােন েকান “সকেলর জনয্ উপেযাগী
একিট মা” েনই। েকান য�িট িকনেবন তার স�ে� চুড়া� ি�া� অিভভাবক িহসােব ( আপিন যিদ আপনার স�ানেক একিট য� িদেয় �েল
পাঠােত চান)আপনার।
অনু�হ কের িবেবচনা করনু
• ে�ড এবং/অথবা িবষেয়র ে��

•
•
•
•

�যিু �িট �াশরেম কীভােব বয্বহািরত হে- িশ�েকর সুপািরশ
আপনার স�ােনর/িকেশারিকেশারীর পছ�মািফক িশখন
য�িটর সােথ �াছ�
মূলয

আপনােক িস�া� েনবার সাহােযয, এখােন রেয়েছ একজন ছা� িবিবধ য�ািদ িদেয় িক করেত পাের
য�

ই�ারেনট

িভিডও এবং  কয্েমর/
ফেটা েদখা
িভিডও
কয্েমর

িভিডও এবং  ওেয়ব এপ স (উদাঃ অিফস টা� (উদাঃ
ফেটা এিডট উইিকস, �গস,
ওয়াড �েসিসং,
জাভা, �য্া)
ে�ডিসট)

iPod Touch (ওয়াই-ফাই
সুেযাগ সহ)









সীিমত

সীিমত

Smartphone









সীিমত

সীিমত

Tablets









সীিমত



Netbooks & laptops





সীিমত







েখলার য�ািদ সুপািরশ করা হয়না
�েবয্র ৈবিশ�াবলী িভাগসমেু হর মেধয্ িভ হেত পাের

য�িট িনরাপেদ রাখার পিরক�না করু
অিভভাবক িহসােব, আপিন আপনার স�ােনর য�িট িনরাপেদ রাখা স�ে� উি�। িবওয়াইওিড (BYOD) পিরেবেশ, য�গেু লা বাইের েখালা থােক
তাই ছা�ছা�ীরা তােদর য�ািদ স�র েক েবশী সেচতন। আমরা খুব কম য�ািদ চুির বা হারােনা েদিখ।
ছা�ছা�ীেদর য�ািদ িনরাপেদ রাখােত সাহাযয্ করেত�ুলগেু লার পিরক�না থাকেব। তদািপ, চুড়া�ভােব ছা�ছা�ীরা তােদর �ুেল আনা অনয্ানয
িনজ� িজিনেসর মতই িনজ� ইেলক�িনক য�ািদ হারােনা, চু ির, এবং/অথবা �িতর জনয্ দায়ী থাকেব
আপিন যিদ আপনার ছা�ছা�ীেক য� িদেয় �ুেল পাঠােত চান, তেব দয়া কের একিট সংর�ন খাপ েকনা িবেবচনা করুন িকছু যে�র িভতের
পূবির নিমরত অব�ান িনেদর শ করার বয্ব�া থাে, েযিটেক স�ম কের রাখা উিচত

য�ািদ িশখেন সহায়তা করেব
আমরা েযমন অেয়রেলস �যিু �(ওয়াই-ফাই) সং�াপন কির,িশ�কগন তােদর পাঠসমেু হ আরও িডিজটাল �যিু � স�দসমুেহর সংগেযাজন শুরু 
করেবন। এই স��েু লা িশখেনর দৃশযপেট পিরবতর ন এেনেছ।
আজেক, ছা�ছা�ীরা এবং িশ�কগন ওেয়ব িভি�ক উপাদান, স�দসমুহ, িবেশষ�, গেবষনা এবং সহেযাগী য� বয্বহার রেত পাের যা িবওয়াইওিড
ছাড়া কিঠন হেতা
ছা�ছা�ীরা তােদর য�ািদ িকভােব বয্বহার করেত পাে তার িকছু উপায় এখােন েদয়া হেলা
�াইমাির �াসরমু (েক েথেক ে�ড ৩)
• শ�ভা�ােরর উ�িত
• অেয়বসাইেট �েবশ
• অে�র ধারনা সমেু হর জনয্ অনলাইন িচে�র বযহার    
• ফেটা�াফী এবং িভিডও বানােনা
• কািরকুলা িভি�ক েখলা/�েয়াগসমুহ
জিু নয়র �াশ রমু (ে�ড ৪ েথেক ৫)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

অেয়বসাইেট �েবশ/ অনুস�ান
ফেটা�াফী এবং িভিডও বানােনা
নিথপ� এবং উপ�াপনা ৈতরী/ স�াদনা
কািরকুলা িভি�ক েখলা/�েয়াগ
উইিকস, �গস, পডকা� (wikis, blogs, podcast)
েনাট েনয়া
শ�ভা�ােরর উ�িত
গননা/�ািফং কাযর�ম
অংেকর ধারনার সাহােযয্রজনয্অনলাইন িভজয়ু ালসমুহ বয্বহার
�েজ� উ�ত করা
�য্না/কযেল�ার
ময্
েভাট
িভিডও কনফাের�

িমেডল �ুল (ে�ড ৬ েথেক ৮)
• অেয়বসাইেট �েবশ/ অনুস�ান
• ফেটা�াফী এবং িভিডও বানােনা
• নিথপ� এবং উপ�াপনা ৈতরী/ স�াদনা
• কািরকুলা িভি�ক েখলা/�েয়াগ
• উইিকস, �গস, পডকা� (wikis, blogs, podcast)
• েনাট েনয়া
• শ�ভা�ােরর উ�িত
• গননা/�ািফং কাযর্�
• অংেকর ধারনার সাহােযয্রজনয্ অনলাইন িভজুয়ালসমুহ বয্বহা
• �েজ� উ�ত করা
• �য্না/কযেল�ার
• ময্
• েভাট
• িভিডও কনফাের�
হাই �ুল (ে�ড ৯ েথেক ১২)
• অেয়বসাইেট �েবশ/ অনুস�ান
• ফেটা�াফী এবং িভিডও বানােনা
• নিথপ� এবং উপ�াপনা ৈতরী/ স�াদনা
• কািরকুলা িভি�ক েখলা/�েয়াগ
• উইিকস, �গস, পডকা� (wikis, blogs, podcast)
• েনাট েনয়া
• অিফস �ডাকিটভী, উদাহরন, ে�ডিসট
• গননা/�ািফং কাযর্�
• অংেকর ধারনার সাহােযয্রজনয্ অনলাইন িভজুয়ালসমুহ বয্বহা
• �েজ� উ�ত করা
• �য্না/কযেল�ার
• ময্
• েভাট
• িভিডও কনফাের�
ওেয়রেলস েনটওয়র্ক- িবনামুলয্ এবং �েবশেযাগ

ছা�ছা�ীেদর �ুেল থাকা অব�ায় েবােডর র ওেয়রেলস েনটওয়র্াক বযহার করেত হেব, যােত তারা িবনামূেলয্ �েবশ করেব। তারা�ােশ থাকা অব�ায়
তােদর েপইড ডাটা �য্ােন �েবশ করার অনুমিত থাকেব না। েনটওয়েকর র িফ�ার  ছা�ছা�ীেদর �ুেল লগড অব�ায় অনুপেযাগী ওেয়ব উপাদােন
�েবশ করা েথেক িবরত রাখেত সাহাযয্ করেব।

িবেশষ� পরামশর অেয়রেলস িনরাপ�া িনি�ত করেত সাহাযয্ করে
িশখেনর এবং কােজর জনয্িনরাপদ এবং যথাযথ �ানসমুহ �দান করা িপল েবােডর র জনয্ েবর্ � অ�গনয্।এিট ওয়া-ফাই (wi-fi) এর েবলায়ও
সতয্
ওয়াই-ফাই (wi-fi) স�ে� েকান িস�া� েনবার আেগ, েবাডর িব�� েমিডকাল িবেষশ�েদর পরামশর েচেয়েছ। িপল পাবিলক েহলথ, পাবিলক েহলথ
অ�ারীও, েহলথ কানা্ডা এবং ওয়া�র েহলথ অরগানইেজশন (হু) -এর েথেক পাওয়া �মান খুবই ��।
পাবিলক েহলথ অ�ারীও এর মেত েরিডওি�কুেয়�ীস�াত এবং এর �ভাব এর উপর েয িবপুল সংখয্ক গেবষণা  হেয়ে, তােদর মেধয্�াে�র
উপর েকান েনিতবাচক  �ভােবর �মান েনই। জনসাধারেনর স�ােতর জনয্ সুিিদর �  সীমা সবার জনয্ �েযাজ- বয়�, �া�য্িনেয় উি�� বয্ি,
িশশু এবং গভর বিত মিহলা এর অ�ভুর�- এবং একটানা ২৪ ঘ�া স�ােতর জনয্ অনুমিত েদয়
হু (WHO) এও িনেদর শ কের েয, “খুব িন� মা�ার স�াত এবং এখন পযর� সং�িহত গেবষনা ফলাফলগেু লা িবেবচনা কের , েকান িব�াসেযাগয্
ৈব�ািনক �মান েনই েয িভি��ান েথেক দবু লর েরিডওি�কুেয়�ী সংেকতসমুহএবং ওেয়ড়েলস েনটওয়র্াসমুহ �াে�য �িতকুল�ভােবর েহতু ।
আমেদর �ুেল �যিু � বয্বহােরর িেদর শনার জনয্ আমর িবেশষ�েদর এবং পাবিলক েহলথ এেজি�র মানদ� উপর িনভর র করেত থাকব। আমরা
সরকােরর সকল আইন কাননু েমেন চলব এবং যেথ�ভােব ওয়াই-ফাই �রসমেু হর , �িতিনিধ�শীল পরী�া পিরচালনা করব। সব সমেয়র মত
আমােদর িস�া� ছা�ছা�ীেদর সেবর্ � মংগেলর উপর িভি� কের।
আপিন িক জানেতন...ওেয়রেলস েনটওয়ােকর র েয �েবশ িব�গু েু লা আমরা �ুেল সং�াপন কির বাড়ীর রাউটােরর একিট�ু�াংশ শি� �ারা
পিরচািলত- এগেু লা িশ�কারখানা-শি� বেল িবেবিচত হয় না। ওেয়রেলস �যিু � এবং �া�য্স�ে�  আরও জাননু , েদখুন
http://bit.ly/wifi_health.

ছা�ছা�ীরা ভােলা িডিজটাল নাগিরক� েশেখ
ছা�ছা�ীরা এমন একিট িপ থবীেত বসবাস এবং কাজ  করেব েযখােন মানষু িনেজেদর য�ািদ িনয়িমত বয্বহার করেব। তােদর�যিু �র িনরাপদ,
কাযরকর , ৈনিতক এবং স�ানজনকভােব বয্বহার করা িশখেত হেব ছা�ছা�ীরা �ু ল অথবা বাড়ী েথেক েযখান েথেকই তেথয �েবশ করক
ু �যুি�
বয্বহােরআচরনিবিধ এবং িশ�ায়তিনক শু�তা �েযাজয্
�ুেলর আচরন িবিধমালা এবং িপল েবােডর র িডিজটাল িসিটেজনশীপ নীিত#৭৮ এর সােথ সংগিত েরেখ, আমরা িনজ� য�ািদর দািয়�শীল বয্বহার
কির । আপিন নীিতমালািট এখােন পােবনhttp://bit.ly/policy78

আেরা জানুন
আরও তথয্ এবং আরব, বাংলা, গজু রাট, িহি�, পা�াবী, সহজ চীনা, �য্িন, তািমল, িভেয়তনচমী এবং উদূর অনবু াদ অনলাইেন
www.peelschools.org/byod পাওয়া যােব।
অিভভাবক স�ৃ�তা কিমি (Parent Involvement Committee) এর সােথ অংশীদািরে� ৈতরী PIC �ুেলর মেধয্ এবং েজলার মেধয্ ছা�ছা�ীেদ
সাফলয সমথরেনর জনয্ থরপূণ অিভভাবক স�ৃ�তা সমথরন, উতসািহত এবং বধরন কের। PIC স�ে� আরও জানার জনয,
www.peelschools.org এর “Parents - Get involved” অংশিট েদখুন

