পড়রবাতরর জনয গুগল্ ট্র্যান্সতেট গাইড

বাড়িতে আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষণ সহায়োর েথ্য
এবং পরামিশ।
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হালনাগ্াদ থ্ােুন
দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে সবশতিে েথ্য থপতে
www.schools.nyc.gov সাইি থদখুন।
থোড়ভি-19 ড়বেতয় ড়নয়ড়মে হালনাগ্াদ েথ্য থপতে 692692 -থে “থোড়ভি” থিক্সি েরুন।
আমাতদর ওতয়বসাইি লগ্ল্ ট্র্যানতেি েেতশে সমড়থ্শে।
এই পতষ্ঠার উপতর আপনার অগ্রাড়ধোতরর ভাোড়ি থবতে
ড়নতে পাতরন।

লরুত্বপূণশ দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে েথ্য
23 মািশ, 2020 োড়রখ থথ্তে, ড়নউ ইয়েশ ড়সড়ি পাবড়লে স্কুললড়ল সেল ড়িক্ষাথ্শীর জনয 2019-2020 ড়িক্ষা বেতরর থিে
পযশন্ত দূ র থথ্তে ড়িক্ষার বযবস্থা শুরু েতরতে। দূ তর থথ্তে ড়িক্ষা সম্পড়েশে সবশতিে েথ্য থপতে www.schools.nyc.gov
সাইি থদখুন।
আমাতদর main page -এ আমাতদর স্কুললড়ল এবং আপনার
সন্তাতনর ড়িক্ষণ সম্পড়েশে লরুত্বপূ ণশ হালনাগ্াদ েথ্য রতয়তে।

সেল ড়নউ ইয়েশার থসামবার থথ্তে শুক্রবার প্রড়েড়দন ড়েন
থবলা ফ্রি খাবার থপতে পাতর। আপনার বাড়ির োতে থোন
এেড়ি ড়ি খাবাতরর ড়িোনা খুুঁতজ ড়নন।

বাড়িতে আপনার সন্তাতনর ড়িক্ষণ সহায়োর জনয ড়রতসাসশ
থপতে আমাতদর অযাড়িড়ভড়িজ ফর স্টুতিন্ট থপজ থদখুন।

থযসব পড়রবার োতদর সন্তাতনর দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয
ইন্টারতনি সু ড়বধাসহ থোন ড়িভাইস িায়, োরা ড়িভাইস
ড়রতোতয়স্ট ফমশ পূ রণ অথ্বা 718-955-5100 এক্সতিনিন 5
নম্বতর থফান েতর থস অনু তরাধ জানাতে পাতর।

আমাতদর বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রতের থপতজ ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয দূ র
থথ্তে ড়িক্ষায় েীভাতব অংি ড়নতে হতব থসসম্পড়েশে প্রে ও
পড়রতেবার উত্তর রতয়তে।

প্রথ্ম উত্তরদাোতদর জনয ড়রড়জওনাল এনড়রিতমন্ট থসন্টরলড়ল
(RECs) িাইল্ডতেয়ার সু ড়বধা প্রদান েতর। আপড়ন যড়দ মতন
েতরন আপড়ন থযাগ্য, REC সাতভশড়ি পূ রণ েরুন।

গুগে ট্র্যান্সতেট
গুগে ট্র্যান্সতেট (অনু বাি) একড়ট ড়ি, অনোইন অযাড়িতকিন যা পবড়িরভাগ ড়ডভাইতস পাওয়া যায়। গুগে ট্র্যান্সতেট
100ড়টর পবড়ি ড়ভন্ন ভাষায় পটক্সট, হাতের পেখা, বক্তৃো, এবং ওতয়বসাইট অনু বাি করতে বযবহার করা পযতে পাতর।
গুগল্ ট্র্যান্সতেট আপনার স্কুে প্রিত্ত ট্র্যান্সতেিন এবং ইোরড়প্রতটিন পড়রতষবার ড়বকল্প নয়। ড়কন্তু গুগল্ ট্র্যান্সতেট
অনোইন ড়বষতয় আপনাতক ড়িকড়নতিশিনািাতন সহায়ক হতব এবং যারা আপনার ভাষা বতে না পসইসব বযড়ক্তর সাতথ্
পযাগাতযাগ উন্নে করতব।
কমড়পউটাতরর জনয, গুগল্ ট্র্যান্সতেট আপনার ওতয়ব ব্রাউজাতরর অংি ড়হতসতব বযবহৃে হয়। আইত ান, আইপযাড, এবং
অযতরাতয়ড ড়ডভাইতসর জনয, গুগল্ ট্র্যান্সতেট একড়ট অযাপ ড়হতসতব বযবহৃে হয়।

আপনার অগ্রাড়িকাতরর ভাষা যড়ি ইংতরড়জ না হয়, আপড়ন স্কুে
ড়মড়টং অথ্বা গুরুত্বপূ ণশ ডকুযতমতের পপিাগে অনু বাতির জনয
একজন প্রড়িড়ক্ষে পিাভাষীর অনু তরাি জানাতে পাতরন।

আপনার প ান অথ্বা টযাবতেতটর জনয
গুগল্ ট্র্যান্সতেট ডাউনতোড করুন
1

গুগল্ ট্র্যান্সতেট অযাতপর জনয সার্শ করুন:
•

1

2

iOS (অযাতপে) ড়ডভাইতসর জনয, app store-এ যান

• অযাতরাতয়ড ড়ডভাইতসর জনয, Google Play-পে যান
2

3

অযাপড়ট ডাউনতোড করতে “install” অথ্বা
“cloud icon”-এ ড়িক করুন।
পর্ক কতর পিখুন গুগল্ ট্র্যান্সতেট ড়িকমতো ডাউনতোড
হতয়তে ড়কনা। আপনার ব্রাউজাতরর উপতরর-ডান পকাণায়
আইকনড়ট এখন পিখা যাতব।

আপনার যড়ি DOE প্রিত্ত ইোরতনট-সক্ষম ড়ডভাইস থ্াতক,
আপনার ড়ডভাইতস গুগল্ ট্র্যান্সতেট অযাড়িতকিনড়ট ইতোমতিয
থ্াকার কথ্া।

3

আপনার প ান অথ্বা টযাবতেতট
গুগল্ ট্র্যান্সতেট বযবহার
গুগল্ ট্র্যান্সতেতটর মতিয আতে ড়নতর্ উড়িড়খে অনু বাতির
ড়বকল্পসমূ হ:
1

পটক্সট (টাইড়পং)

2

কযাতমরা (পটক্সতটর েড়ব পোো)

3

হযান্ডরাইড়টং (টার্পযাড ড়িতয় রাইড়টং)

4

কনভারতসিন (সংোপ)

5

ভতয়স (পটক্সতট ড়ির্)

আপড়ন ড়বড়ভন্ন ভাষাও ডাউনতোড করতে পাতরন যাতে
অ োইতন গুগল্ ট্র্যান্সতেট বযবহার করা যায়।

1

2

3

4

5

পটক্সট এবং হযান্ডরাইড়টং
পটক্সট এবং হযান্ডরাইড়টংতয়র ববড়িষ্ট্যগুড়ে আপনাতক এক
ভাষা পথ্তক অনয ভাষায় ট্র্যান্সতেট করার সু ড়বিা প্রিান
কতর।
আপনার পেতের ভাষাগুড়ে পবতে পনবার পর, পকান একড়ট
ভাষায় িব্দ অথ্বা বাকযাংি টাইপ করুন অথ্বা হাতে
ড়েখুন। আপনার পবতে পনয়া ভাষায় আপড়ন যা এোর
কতরতেন অযাড়িতকিনড়ট পসগুড়ে ট্র্যান্সতেট করার সতবশাচ্চ
পর্ষ্ট্া করতব।

আপনার এন্ট্রিগুন্ট্রি হাতে ন্ট্রিখার
জনয টাচপযাড ব্যব্হার করতে
“pen” আইকনটি টযাপ
করুন।

কযাতমরা
কযাতমরা সু ড়বিাড়ট এক ভাষা পথ্তক অনয ভাষার
পটক্সতটর েড়ব অনুবাি করার সু তযাগ পিয়।
●

●

েড়বতে আপনার কযাতমরা োক করুন পয পযশন্ত না
ভাষা িনাক্ত ও পূণশভাতব অনূ ড়িে হয়।
আপড়ন ‘import’ াংিনড়ট বযবহার কতর এই
েড়বড়ট সংরক্ষণ করতে পাতরন।

কনভারতসিন এবং ভতয়স
কনভারতসিন এবং ভতয়স াংিনড়ট আমাতিরতক এক ভাষায়
কথ্া বোর সু ড়বিা প্রিান কতর এবং োরপর আপড়ন যা
বতেতেন পসড়ট অনয ভাষায় প্রড়েউত্তর পিয়।
আপড়ন “Both” ড় র্ারড়টও বযবহার করতে পাতরন, যা
আপড়ন যখন কাতরা সাতথ্ কথ্া বতেন পয ড়ভন্ন একড়ট ভাষা
বতে - এই সু ড়বিাড়ট বযবহৃে ভাষাগুড়েতক অতটামযাড়টকযাড়ে
িনাক্ত কতর।

গুগল্ ট্র্যান্সতেট ডাউনতোড করা
আপনার কমড়পউটাতর গুগল্ ট্র্যান্সতেট পপতে, আপনার িুড়ট
ড়জড়নতসর িরকার হতব: পরাম ওতয়ব ব্রাউজার এবং গুগল্
ট্র্যান্সতেট ওতয়ব এক্সতটনিন

1

2

আপনার যড়ি ইতোমতিয পরাম ওতয়ব ব্রাউজার না থ্াতক,
ড়নতর্র িাপগুড়ে অনুসরণ করুন:
1•

আপনার ওতয়ব ব্রাউজাতর google.com/chrome/- এ যান।

2•

“download Chrome”-এ ড়িক করুন।

3•

পরাম ওতয়ব ব্রাউজার ইনস্টে করতে আপড়ন পয
ডাউনতোড কতরতেন পসড়ট খুেুন।
●

3

াইেড়ট

উইতন্ডাতজর জনয াইতের নাম হতব “ChromeSetup.exe” এবং মযাতকর
জনয “googlechrome.dmg”

গুগল্ ট্র্যান্সতেট ডাউনতোড করা
(অবযাহে)

এখন আপনার যখন Google Chrome browser আতে,
পরবেশীতে আপনার গুগল্ ট্র্যান্সতেট ওতয়ব এক্সতটনিন িরকার
হতব।
গুগল্ ট্র্যান্সতেট ওতয়ব এক্সতটনিন ডাউনতোড করতে, এই
িাপগুড়ে অনু সরণ করুন:
1

আপনার পরাম ওতয়ব ব্রাউজার বযবহার কতর
Chrome Web Store যান এবং “Google Translate” সার্শ করুন

2

“Add to Chrome”-এ ড়িক করুন।

3

পর্ক কতর পিখুন গুগল্ ট্র্যান্সতেট ড়িকমতো ডাউনতোড হতয়তে ড়কনা।
আপনার ব্রাউজাতরর উপতরর-ডান পকাণায় আইকনড়ট এখন পিখা যাতব।

1

2

3

ওতয়বসাইট ট্র্যান্সতেট করা
ওতয়বসাইট ট্র্যান্সতেট করতে:
●

●
●

আপনার স্ক্রীতনর উপতরর ডান পকাণায় “গুগে ট্র্যান্সতেট”
আইকতন ড়িক করুন
“Translate this Page”- এ ড়িক করুন।
আপনার পেতের ভাষা পবতে ড়নন।

পকান ওতয়বসাইতট ড়নড়িশষ্ট্ িব্দ বা বাকযাংি অনুবাি
করতে:
●

●

পয পটক্সটড়ট অনু বাি করতে র্ান পসড়টতক হাইোইট কতর
রাইট-ড়িক করুন।
“Google Translate”-এ ড়িক করুন।

গুগল্ িাসরুতমর ড়বষয়গুড়ে অনু বাি করতে এই অপ্টিনড়টও
আপড়ন বযবহার করতে পাতরন, এর মতিয আতে ডকুযতমে,
মশস্,এবং ইতমইে।

গুগল্ ডকস্ অনুবাি করা

1

Google Docs হতো অনোইন ডকুযতমেস্ যা আপনার সন্তানতক বযবহার করতে বো
হতে পাতর যাতে পস োর অযাসাইনতমে সম্পূ ণশ করতে ও জমা ড়িতে পাতর।
যড়ি পকান অযাসাইনতমে ইংতরড়জতে থ্াতক এবং আপড়ন যড়ি র্ান আপনার পেতের
ভাষায় োর একড়ট কড়প রাখতে, আপড়ন গুগে ডকতস Translate tool বযবহার
করতে পাতরন।

একড়ট গুগল্ ডক অনু বাি ও োর একড়ট কড়প করতে:
1

আপনার ব্রাউজার পমনু যর “Tools” অপিতন ড়িক করুন।

2

োরপর “Translate Document”-এ ড়িক করুন। একড়ট ভাষা পবতে
ড়নন, োরপর “Translate”-এ ড়িক করুন।

3

আপড়ন এখন আপনার ড়নতজর কড়প বেড়র কতরতেন।

2

3

ড়রতমাি লাড়নশংতয় NYCDOE-এর ড়লংে
NYC ড়িপািশতমন্ট অভ এিুতেিন
https://www.schools.nyc.gov/

ড়ি খাবার
https://www.schools.nyc.gov/school-life/food/freemeals

ড়িক্ষাথ্শীতদর জনয েমশোণ্ড
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/activities-for-students

দূ র থথ্তে ড়িক্ষার জনয ড়িভাইস
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution

থিেড়নেযাল িুলস্ এবং সাতপািশ
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/technical-tools-and-support

ড়রড়জওনযাল এনড়রিতমন্ট থসন্টার
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollme
nt-help/regional-enrichment-centers

ড়রতমাি লাড়নশংতয় বহুল ড়জজ্ঞাড়সে প্রোবড়ল
https://www.schools.nyc.gov/learn-athome/information-on-remote-learning

আপনার DOE আইপযাি ড়দতয় শুরু
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/ipaddistribution/getting-started-with-your-ipad

