ದಿ: 03/08/2020
ಆತ್ಮ ೀಯ ಪಾಲಕರೇ
ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಗಿ, ಶಿರ ೀ ಶಾರದಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಕೌಶಲ್ಾ

ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಾ ಗಳಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂದಿಗೆ ಆನ ಲೈನ

ಸೇತ್ತಬಂಧ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ ನೀಡಲು, ಬಯಸುತ್ು ೀವೆ. ಎಲ್ಯಿ ಪೀಷಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.

1. ಅಗತಾ ವಿರುವ ಉಪ್ಕರಣರ್ಳು :
ಸೇತ್ತ ಬಂಧದ ಸಮಯ

:

ಆಂಡ್ರರ ಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ / ಟ್ಯಾ ಬ್ / ಲ್ಯಾ ಪಟ್ಯಪ / ಡೆಸ್ಕ ಟ್ಯಪ
(ಇಂಟನೆಾಟ್ ಸಂಪರ್ಗದೊಂದಿಗೆ)
ಬೆಳಿಗೆೆ 09.30 - 11.10 am (1 – 4 ತರರ್ತ್ರ್ಳಿಗೆ )
ಬೆಳಿಗೆೆ 11.30 - 01.10 pm (5 - 8 ತರರ್ತ್ರ್ಳಿಗೆ )

2. ಆನಲೈನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಜೂಮ್ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಮೂಲ್ಕ ನಡೆಸಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಆದಾ ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ Zoom
ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ ಅನ್ನು ಡೌನಲೀಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೀಂದಾಯಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.
3. ಮೊಬೈಲ್ / ಲ್ಯಾ ಪಟ್ಯಪ / ಡೆಸ್ಕ ಟ್ಯಪನಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಯಾವುದೇ ಬ್ದಾ ಂಕ್ / ಕೆರ ಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ಾ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಸಂಗರ ಹಿಸಬೇಡಿ / ಉಳಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿ ತ ವಾದ ಪಾಸ್ವಡ್ಾಗಳನ್ನು ಉಪಯೀಗಿಸಿ.
4. ತರಗತಿ ಮುಗಿದಾಗಲೆಲ್ಯಿ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನನನ್ನು ಕಡ್ಡಾ ಯವಾಗಿ logout ಮಾಡಿ.
5. ನಿಮಮ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾ ಪಟ್ಯಪ ಮತ್ತು
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಡೆಸ್ಕ ಟ್ಯಪನಲ್ಲಿ

ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು

ಉಳಿಸುವಾಗ

6. ನಿೀವು ತರಗತಿಗೆ log in ಆಗುತಿು ರುವಾಗ ನಿಮಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಾ ಮ ಖಾತ್ಗಳಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ / ಇನಸಾ್ ಗ್ರರ ಮ್ ಇತ್ಯಾ ದಿ
ರ್ಳಿೊಂದ ಹೊರಬನಿ /ಮುಚ್ಚಿ ರಿ.
7. ಯಾವುದೇ ಅನುಚಿತ ಪಾಪ ಅಪ ಲ್ಲಂಕ್ ಅನ್ನು
ನಿಬಾಂಧಿಸಿ.

ಕ್ಲಿ ಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲ್ಲಂಕ್ ಬಗೆೆ ಸಂದೇಹವಿದಾ

ಲ್ಲಿ , ದಯವಿಟು್

8. ನಿಮಮ ಮುಖ್ಾ ಇಮೇಲ್ ಪಾಸ್ವಡ್ಾ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನು ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನು
ಪಾಸ್ವಡ್ಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
9. ನಿಮಮ ಭದರ ತ್ಯ ಸಾಫ್್ ವೇರ್ ನವಿೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಚ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ .
10. ಬಳಕೆದಾರರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವಡ್ಾನ ಲ್ಲಿ ಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಲ್ಯಗಿನ ಮಾಡಿ.
11. ಆನಲೈನ ತರಗತಿಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮೀಸಲ್ಯದ ಸಾಧ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ರ್ನವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ು ೀವೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ /
ಲ್ಯಾ ಪಟ್ಯಪ / ಡೆಸ್ಕ ಟ್ಯಪನಲ್ಲಿ ನಿೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೂಕತ .
12. ನಿಮಮ ಮಗು online classes ಗೆ ಹಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವ ವರೆಗೆ ತಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಲು
ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕತೆ ಮ್ತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತ್ರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂಣಣ
ಸಹಕಾರ ಮ್ತ್ತು ಬೊಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತೆು ೋವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗೆ ಬೊಂಬಲವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶುಲಕ ವನ್ನು
ಪಾವತಿಸಲು ವಿನಂತಿ.
ಪಾರ ೊಂಶುಪಾಲರು,
ಶ್ರ ೀ ಶಾರದಾ ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ ರೀಯ ಶಾಲೆ
ಕೊಪಪ ಲ್

Date : 03/08/2020
Dear Parent,
As a responsible educational institution in Karnataka, we at Shri Sharada
International School want to reach our students through an online bridge course
with extra learning activities with skills and values. All parents are requested to
follow the instructions below.
1. Required Tools

:

Android Mobile / Tab / Laptop / Desktop
With an Internet pack.
Bridge Course Time :
09.30 am - 11.10am (for grades 1 - 4)
11.30am - 01.10am (for grades 5 - 8)
2. Online classes are conducted through the Zoom app. You are therefore
requested to download the application and register with it.
3. Don't store / save any of your bank / credit / debit card details and create
strong passwords on mobile / laptop / desktop.
4. Strictly logout the app whenever the class is over.
5. Be careful when saving any information on your mobile, laptop, and desktop
6. Close your social media accounts such as Facebook / Instagram etc. while you
are logged in to the classroom.
7. Never click on the pop up link you receive. If in doubt about the link, please
block.
8. Never reuse your main email password and use different passwords on
different sites.
9. Make sure your security software is up to date
10. Always login with the username and password.
11. We recommend using dedicated tools for online classes. That means you can't
do any other activity on that mobile / laptop / desktop
12. We request that your child be with you to help and monitor online classes.
We solicit your full cooperation and support in bringing positivity and academic
atmosphere with your child. We also request you to pay the school fees as a
support to our efforts.

Principal
Sri Sharada International School
Koppal

