
80 Murray Farm Lane
Maple, ON L6A 3G1

905 417 0555/fax 905 417 8368

ি�য় িপতামাতা/অিভভাবকগণ,

বছেরর িবিভ� সমেয় আমরা খাঁ�, �াসি�ক এবং গভীর িশ�ার অিভ�তােক সমথ�ন করার �য়ােস িন�িলিখত িডিজটাল টুল�িল ব�বহার করব আমােদর ��ণীক�. নীেচর টুল�িল
YRDSB-এর িডিজটাল টুল অনেুমাদন �ি�য়া (DTAP) এর মাধ�েম পয�ােলাচনা করা হেয়েছ এবং টুল� িশ�াগতভােব উপযু� িকনা (িশ�া ও �শখার জন� ভাল) এবং কীভােব টুল�
িশ�াথ�েদর ব�ি�গত এবং ব�ি�গত তথ� র�া কের তা িবেবচনা করার জন� িবেশষ মেনােযাগ �দওয়া হেয়েছ। যাইেহাক, এই সর�াম�িল �ুল �বােড� র মািলকানাধীন বা চুি�ব� নয় এবং
�িত� পৃথক িশ�েকর এই সর�াম�িল ব�বহার করার জন� িপতামাতার স�িত �েয়াজন৷ আিম একবাের এত তথ� পাঠােনার জন� �মা�াথ�, িক� আমার অিভ�তায়, �বিশরভাগ পিরবার
সারা বছর একািধকবার না হেয় একবার এই ফম��িল পূরণ করেত চায়৷ নীেচর �িত� টুেলর জন�, আিম টুল�র �াসি�ক পিরেষবার শত� াবলী এবং �গাপনীয়তা নীিতর এক� িল� অ�ভু� �
কেরিছ।

এই �িত� টুেলর জন� আপনার স�িত (বা স�িতর অভাব) সং�হ করার জন� আিম এক� Google ফম� �তির কেরিছ। টুেলর বণ�না সরাসির YRDSB DTAP পৃ�া �থেক কিপ করা
হেয়েছ। অন�ুহ কের �জেন রাখুন �য িনেচর �িত� টুেলর জন� আমার কােছ উপযু� এবং যুি�স�ত িবক� আেছ যিদ আপিন আপনার স�ানেক টুল ব�বহার করার অনমুিত না িদেত চান।
আপিন যিদ এই নিথর এক� মিু�ত অনিুলিপ পছ� কেরন তেব দয়া কের আমােক জানান এবং আিম আপনার স�ােনর সােথ এক� বািড়েত পাঠাব।

অনলাইেন এই স�িত ফম�� পূরণ করেত অন�ুহ কের এখােন ি�ক ক�ন বা https://bit.ly/monahantools22 �দখুন

নীেচর িববিৃত �িত� টুেলর জন� �েযাজ� এবং YRDSB-এর িডিজটাল টুল অনেুমাদন �ি�য়া �থেক আেস।

িশ�া আইন এবং অন�ান� আইন অনসুাের �ুল�িল িনয়িমতভােব ছা�েদর ব�ি�গত তথ� সং�হ, ব�বহার এবং �কাশ কের। িশ�াথ�র ব�ি�গত তথ� সং�হ, ব�বহার বা
�কাশ কের এমন সম� কায��ম, ��া�াম এবং �যুি� িশ�াথ�েদর �গাপনীয়তা সুরি�ত িনি�ত করার জন� মলূ�ায়ন করা হয়।

নীেচর সর�াম�িল স�েক�  আপনার যিদ �কানও �� থােক, বা আপিন যিদ এই নিথর এক� কাগেজর অনিুলিপ পছ� কেরন তেব আিম আপনােক �ুেল আমার সােথ �যাগােযাগ করেত
উ�সািহত কির৷
ধন�বাদ,

�ট �মানাহান
scott.monahan@yrdsb.ca
��ড 7 িশ�ক
�ট�ন িভেলজ পাবিলক �ুেলর

https://bit.ly/monahantools22
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িডিজটাল টুল �গাপনীয়তা নীিত,
ব�বহােরর শত� াবলী ইউআরএল

শনা�েযাগ� তথ� �শয়ার করেত
হেব িমে�ােমা অনেুমাদেনর

জন� �াথিমক

যুি�

https://www.min
domo.com/

https://www.mindomo.com/privacy.
htm

https://www.mindomo.com/terms-of
-use.htm

✔ GAPPS অ�াকাউে�র িবশদ
িববরণ

✔ কােজর
❏ অিডও
✔ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�
❏ :
❏ এই

ব�বহার করেব
✔ িশ�ক ✔ ছা�

উে�েশ�
● টুল�
● নাম
● মলূ�ায়ন
● �ডটা

িন�িলিখত

নমনুা

:/trust.kahoot.com/privacy-policy/

https://trust.kahoot.com/kahoot-stu
dent-privacy-policy/

https://trust.kahoot.com/terms-and-
conditions/

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
❏ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�:
● ই�ােরি�ভ �ইজ/�গমস
● ডায়াগনি�ক এবং গঠনমলূক মলূ�ায়ন

িপয়ার �ডক

https://www.pea
rdeck.com/

https://
www.peardeck.com/privacy-policy

https://www.peardeck.com/terms-of
-service

✔ GAPPS অ�াকাউে�র িবশদ
িববরণ

✔ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল�
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত�িলর জন�উে�শ�(�িল):
● ই�ােরি�ভ উপ�াপনা
● ডায়াগনি�ক এবং গঠনমলূক মলূ�ায়ন

সাউ���াপ

https://www.sou
ndtrap.com/edu
/

https://w
ww.soundtrap.com/legal/privacy/ed
u

https://www.soundtrap.com/legal/te
rms/edu/world

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
❏ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
✔ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�শ�(�িল) জন�
● অিডও �রকিড� ং এবং স�াদনা
● �মৗিখক �যাগােযাগ
● পডকাি�ং
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শনা�েযাগ� তথ� �শয়ার করেত
হেব িমে�ােমা অনেুমাদেনর

জন� �াথিমক

ি�প!

https://info.flip.c
om/

https://info.flip.com/about/trust-and-
safety/privacy-policy.html

https://info.flip.com/about/trust-and-
safety/terms-of-use.html

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
❏ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
✔ অিডও
✔ ফেটা
✔ িভিডও
❏ অন�ান�:

করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

ব�বহারিন�িলিখত উে�শ�(�িল):
● অিডও এবং িভিডও সহ অ�ািসে�ানাস আেলাচনা (ঐি�ক)
● ডায়গিনি�ক, গঠনমলূক এবং সমি�গত মলূ�ায়ন

CS �থম

https://csfirst.wit
hgoogle.com/s/
en/home

https://workspace.google.com/term
s/ education_privacy.html

https://policies.google.com/terms?h
l=en

✔ GAPPS অ�াকাউে�র িবশদ
িববরণ

✔ নাম
❏ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�(�িল):
● কি�উটার িব�ান
● �কািডং
● ম�াথ

�ডসেমাস

https://www.des
mos.com/

https://www.desmos.com/privacy

https://www.desmos.com/terms

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এ� টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�:
● গিণত
● ই�ােরি�ভ পাঠ
● ডায়াগনি�ক এবং গঠনমলূক মলূ�ায়ন

Edpuzzle

https://edpuzzle
.com/

https://edpuzzle.com/privacy

https://edpuzzle.com/terms

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল�
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�):
● অনলাইন িভিডও�িলেক (ইউ�উব, ইত�ািদ �থেক) ই�ােরি�ভ

পােঠ পিরণত করা।
● ডায়াগনি�ক এবং গঠনমলূক মলূ�ায়ন
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শনা�েযাগ� তথ� �শয়ার করেত
হেব িমে�ােমা অনেুমাদেনর

জন� �াথিমক

GeoGebra

https://www.geo
gebra.org/

https://www.geogebra.org/privacy

https://www.geogebra.org/tos

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�:
● গিণত
● ই�ােরি�ভ পাঠ
● ডায়াগনি�ক এবং গঠনমলূক মলূ�ায়ন

খান একােডিম

https://www.kha
nacademy.org/

https://www.khanacademy.org/abo
ut/privacy -নীিত

https://www.khanacademy.org/abo
ut/tos

❏ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

❏ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
❏ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�:
● অনশুীলন এবং সাবলীল িবকাশ িবষয় এলাকায় িবিভ�.
● ই�ােরি�ভ পাঠ
● ডায়াগনি�ক এবং গঠনমলূক মলূ�ায়ন

Mathigon

https://mathigon
.org/

https://mathigon.org/policies#privac
y

https://mathigon.org/policies#terms

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
❏ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

করেব
✔ িশ�ক ✔ ছা�

উে�েশ�
● টুল�
● ব�বহার

_

এই

িন�িলিখত

:.mote.com/ToS

✔ GAPPS অ�াকাউে�র িবশদ
✔ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
❏ কােজর নমনুা
✔ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ❑ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�:
● অিডও িলে�র মাধ�েম িশ�াথ�েদর �িতি�য়া �দান করা
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https://mathigon.org/policies#privacy
https://mathigon.org/policies#terms
https://www.mote.com/
https://www.mote.com/privacy
https://www.mote.com/ToS
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িডিজটাল টুল �গাপনীয়তা নীিত,
ব�বহােরর শত� াবলী ইউআরএল

শনা�েযাগ� তথ� �শয়ার করেত
হেব িমে�ােমা অনেুমাদেনর

জন� �াথিমক

Pixton

https://www.
pixton.com/

https://www.pixton.com/privacy-poli
cy/educators

https://www.pixton.com/terms-of-us
e/educators

✔ GAPPS অ�াকাউে�র
িববরণ

✔ নাম
❏ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
❏ অিডও
❏ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এ� টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�:
● কিম�/�ািফক �ট�ট �তির

Screencastify

https://www.sc
reencastify.com
/

https://www.screencastify.com/priv
acy

https://www.screencastify.com/lega
l/terms

✔ GAPPS অ�াকাউে�র িবশদ
িববরণ

✔ নাম
❏ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
✔ অিডও
✔ ফেটা
✔ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� এর �ারা ব�বহার করা হেব:
✔ TEACHER ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�শ�(�িল) জন�
● ি�নকা� �তির
● করা িকভােব িভিডওর
● ব�াখ�া

WeVideo

https://www.wev
ideo.com/

https://www.wevideo.com/edu-priva
cy

https://www.wevideo.com/ ব�বহােরর
শত� াবলী

✔ GAPPS অ�াকাউে�র িবশদ
িববরণ

✔ নাম
❏ মলূ�ায়ন �ডটা
✔ কােজর নমনুা
✔ অিডও
✔ ফেটা
✔ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�েশ�:
● িভিডও স�াদনা
● িসেনমা
● নাটক, পাবিলক সািভ� েসর �ঘাষণা ইত�ািদ।

�ান

�ক https
://www.knowled
gehook.com/

https://www.knowledgehook.com/pr
ivacy-policy

https://www.knowledgehook.com/te
rms

✔ GAPPS অ�াকাউে�র িবশদ
িববরণ

✔ নাম
✔ মলূ�ায়ন �ডটা
❏ কােজর নমনুা
❏ অিডও
✔ ফেটা
❏ িভিডও
❏ অন�ান�:

এই টুল� ব�বহার করেব:
✔ িশ�ক ✔ ছা�

িন�িলিখত উে�শ�(�িল):
● গিণত
● ডায়াগনি�ক এবং গঠনমলূক মলূ�ায়ন
● পরবত� পদে�প�িল িনধ�ারণ

https://www.pixton.com/
https://www.pixton.com/
https://www.pixton.com/privacy-policy/educators
https://www.pixton.com/privacy-policy/educators
https://www.pixton.com/terms-of-use/educators
https://www.pixton.com/terms-of-use/educators
https://www.screencastify.com/
https://www.screencastify.com/
https://www.screencastify.com/
https://www.screencastify.com/privacy
https://www.screencastify.com/privacy
https://www.screencastify.com/legal/terms
https://www.screencastify.com/legal/terms
https://www.wevideo.com/
https://www.wevideo.com/
https://www.wevideo.com/edu-privacy
https://www.wevideo.com/edu-privacy
https://www.wevideo.com/terms-of-use
https://www.wevideo.com/terms-of-use
https://www.knowledgehook.com/
https://www.knowledgehook.com/
https://www.knowledgehook.com/
https://www.knowledgehook.com/privacy-policy
https://www.knowledgehook.com/privacy-policy
https://www.knowledgehook.com/terms
https://www.knowledgehook.com/terms


নীেচ �া�র করার মাধ�েম, আিম িনেদ�শ কির �য আিম তথ� বিুঝ �দ�, উপেরর টুল(�িল) এর �গাপনীয়তা নীিত পেড়িছ এবং আমার স�ান বা তােদর িশ�কেক এই টুল(�িল) অ�াে�স
করার অনমুিত িদেয়িছ �যমন� আিম উপের �� কেরিছ।

ছাে�র নাম: অিভভাবক/অিভভাবেকর �া�র: তািরখ:


