
گوگل کی تعلیم سے متعلقہ مصنوعات کیا ہیں؟ دنیا بھر میں 100 دس الکھ سے زائد اساتذه اور طلباء کے لئے سیکھنے اور سکھانے کو آسان بنانے 
کے لئے گوگل پیش کرتا ہے G سویٹ برائے تعلیم جو مفید ٹولز کا ایک ایسا سلسلہ ہے جنہیں کسی 

بھی ڈیوائس پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ G سویٹ برائے تعلیم میں، Hangouts Meet ویڈیو کالز 
کے ذریعے اساتذه اور طلباء کو منسلک کر سکتی ہے اور Google Classroom اساتذه کو سبق 

بنانے، دینے اور چیک کرنے کی سہولت دیتی ہے۔

آپ ہماری تعلیم سے متعلقہ دیگر کاوشوں کو www.edu.google.com پر دیکھ سکتے ہیں۔

گوگل COVID-19 سے متاثره اسکولوں کو 
مدد فراہم کرنے کے لئے کیا کر رہا ہے؟

گوگل اسکولوں کو ١ جوالئ تک مفت پریمیم  Meet Features دے رہا ہے جس 
میں 250 افراد کو اکٹھے کال کرنے، اسباق ریکارڈ کرنے اور الئیو سٹریم کی سہولت شامل 

ہے۔

 ہم نے ایک نئی گھر سے پڑھائیں سائٹ شروع کی ہے، جو اسکولوں کی بندشوں کے دوران
 اساتذه کو اسباق جاری رکھنے میں مدد دینے کے لئے معلومات، ٹوٹکے، وسائل اور ٹولز کا

ایک عالمگیر مرکز ہے۔

مستحق عالقوں کے اساتذه کی مدد کے لئے google.org نے دس کرور کا فاصالتی 
درس و تدریس (ڈسٹنس لرننگ) فنڈ اعالن کیا ہے جس سے اساتذه کو درکار ٹولز اور 

وسائل حاصل ہوں گے

 اور ہم فاصالتی درس و تدریس کے نئے وسائل تیار کر رہے ہیں، جن میں شامل ہیں تربیتی مواد
کا ایک مجموعہ، ایک نیا یوٹیوب تدریسی مرکز، بالگ پوسٹوں کا ایک سلسلہ، اور ویبنارز کے 

عالوه ہمارے سماجی چینلز پر ٹوٹکے اور بہترین طریق کار۔

شروعات یا مزید جاننے کے لئے اسکول کیا 
کر سکھتے ہیں؟

شروء کرنے کے لئے، G سویٹ برائے تعلیم میں مفت سائن اپ کریں۔ ہم متاثره عالقوں میں 
سائن اپ کے عمل کو تیز کرنے پر کام کر رہے ہیں تاکہ زیاده سے زیاده اسکول فوری طور 

پر اس کے لئے تیار کیے جا سکیں۔

اپنا ڈومین تیار کرنے میں مدد کے لئے، ہمارا رہنماء استعمال کریں۔

ٹولز سے شناسائی حاصل کرنے کے لئے، g.co/teachfromhome کے عالوه تربیت اور 
معاونت کے لئے ہمارا اساتذه مرکز مالحظہ کریں۔

COVID-19 کے بندشوں کے دوران اسکولوں کو منسلک رہنے 
میں مدد دینا

 چونکہ کئ تعلیمی ادارے COVID-19 کی وجہ سے بند ہیں یا بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔
 گوگل برائے تعلیم اساتذه اور طلباء کو منسلک رہنے میں مدد کرنے کے لئے فاصالتی تعلیمی

 سہولیات، تربیت اور وسائل فراہم کر رہی ہے۔ مزید جاننے کے لیے edu.google.com وزٹ
کریں۔



کیا گوگل اسکولوں کو آالت مہیا کرتا ہے؟ ہمارے پاس تعلیم کے لئے محفوظ اور شیئر کیے جانے کے قابل آالت کا ایک سلسلہ 
ہے جو کروم بکس کہالتا ہے۔ گوگل اسکولوں کو براه راست کروم بکس فراہم نہیں 

کرتا، تاہم وه دنیا بھر میں ہمارے کار خانہ دار اور باز فروخت کار کے ذریعے 
خریدے جا سکتے ہیں۔

کیا مجھے گوگل کی تعلیمی مصنوعات 
استعمال کرنے کے لئے خصوصی آالت 

کی ضرورت ہے؟

 Meet ،فارمز ,Docs اسکول ڈیسک ٹاپ براؤزر، فون یا ٹیبلیٹ سمیت کسی بھی آلے سے
اور کالس روم سمیت G سویٹ برائے تعلیم کے ٹولز تک رسائی کر سکتے ہیں۔

کیا یو ٹیوب پر تعلیمی مواڈ ڈھونڈنے کا 
کوئی طریقہ ہے؟

تعلیم پر کام کرنے والے اداروں کے ساتھ اشتراک میں، ہم 13 سال سے زائد عمر کے طلباء 
کے لئے نصاب سے متعلقہ تدریسی تکملی مواد پیش کرنے کے لئے ہم نے یوٹیوب تدریسی 

مرکز کو بہتر بنایا ہے اور اس میں توسیع کریں گے۔ اور کم عمر سامعین کے لئے، ہم 
یوٹیوب کڈز رکھتے ہیں جہاں ہم پری اسکول اور چھوٹی عمر کے موڈز کی ہوم اسکرین پر 

تدریس کی ایک کیٹیگری اور قابل بھروسہ فریق ثالث ذرائع کی جانب سے تدریس کے 
مجموعے پیش کرتے ہیں۔

مدد دینے کے لئے حکومتیں یا تعلیم کی 
وزارتیں کیا کر سکتی ہیں؟

اسکولوں اور تعلیم دانوں کو باور کرانے کے لئے کہ یہ ٹولز دستیاب ہیں اور ان کو اپنانے 
میں معاونت پیش کرنے میں ہمیں مقامی تعلیمی اداروں کے ساتھ ملکر کام کرنے پر خوشی 

ہو گی۔

تعلیم کے شعبے میں ہماری کاوش کے بارے میں مزید جانیں
edu.google.com


