
 

Traduzione dall’italiano al bengalese realizzata nell’ambito del Progetto  
DOORS – porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale –  

selezionato dall’impresa sociale CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà̀ educativa minorile. 
Codice 2017-GEN-00414. Richiesta IC LAPARELLI. 

 

COMUNICAZIONE N. 28 OGGETTO: ATTIVAZIONE ACCOUNT GOOGLE FOR EDUCATION degli alunni delle 

classi prime (infanzia primaria e secondaria)  

Fin da ora le famiglie delle classi prime possono attivare il proprio account Istituzionale Google Workspace 

for Education (ex Gsuite) necessario per:  

• Partecipare alle attività didattiche e seguire le lezioni in caso di DAD;  

• condividere documenti, presentazioni, verifiche, video;  

• partecipare alla Google Classroom;  

• Partecipare alle riunioni Meet (per i genitori).  

Come attivare l’ACCOUNT Da PC o MAC: 

 - Scaricare il browser Chrome e scrivere nella barra degli indirizzi account.google.com (se si è già loggati 

con un altro account, disconnettersi)  

- Premere accedi o utilizza un altro account  

- Inserire l'indirizzo email nel seguente formato (proprio nome e cognome): 

s.nome.cognome@icvialaparelli.net  

Esempio 1: l’alunno Mario Rossi avrà come mail s.mario.rossi@icvialaparelli.net  

Esempio 2: l’alunna Maria Rita D’Erasmo avrà come mail s.mariarita.derasmo@icvialaparelli.net  

- Inserire la seguente password di primo accesso: Studente2021  

- Accettare le condizioni di utilizzo;  

- Cambiare la password e trascrivere a mano la password in un luogo sicuro.  

Da TABLET O SMARTPHONE  

- Dalle impostazioni del dispositivo aggiungere account Google  

- Inserire l'indirizzo email nel formato: s.nome.cognome@icvialaparelli.net (Vedi gli esempi alla pagina 

precedente)  

- Inserire la seguente password di primo accesso: Studente2021  

- Accettare le condizioni di utilizzo; 

 - Cambiare la password e trascrivere a mano la password in un luogo sicuro. 

 - Ora il vostro telefono/tablet possiede l'account G For Education dell'IC VIALAPARELLI 
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Traduzione dall’italiano al bengalese realizzata nell’ambito del Progetto  

DOORS – porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale –  
selezionato dall’impresa sociale CON I BAMBINI nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà̀ educativa minorile. 

Codice 2017-GEN-00414. Richiesta IC LAPARELLI. 

২৮নম্বর বিজ্ঞবি 

বিষয়: প্রথম বর্ষ ের (কিন্ডার গার্টেন, প্রাথকমি ও মাধ্যকমি কবদ্যালর্ের) ছাত্রছাত্রীর্দ্র গুগল ফর 

এডুর্িশন/Google For Education অ্যািাউন্ট সক্রিেিরণ প্রসর্ে 

এখন থথর্ি, প্রথম বর্ষ ে অ্ধ্যেনরত ছাত্রছাত্রীর্দ্র অ্কিিাবিগণ সংকিষ্ট ছাত্রছাত্রীর গুগল ওোিের্েস ফর 

এডুর্িশন/Google Workspace for Education (আর্গর ক্রিসযযট/Gsuite) নামি প্রাকতষ্ঠাকনি অ্যািাউন্টটট 

সক্রিে িরর্ত পারর্ব, থেটট কনর্নাক্ত থের্ত্র বযবহৃত হর্ব : 

• কশোগত িম েিার্ন্ড অ্ংশগ্রহণ ও দ্াদ্/DAD এর থের্ত্র থেণী িাে েিম অ্নযসরর্ণর িনয 

• নকথ/ডিয র্মন্ট, উপস্থাপনা/থপ্রর্ির্ন্টশন, পরীো, কিকডও থশোর িরার িনয 

• গুগল ক্লাসরুর্ম অ্ংশগ্রহর্ণর িনয 

• কমট প্ল্যাটফর্ম ের কমটটর্ে অ্ংশগ্রহর্ণর িনয। 

অ্যািাউন্টটট কিিার্ব সক্রিে িরর্ত হর্ব 

িযক্তিগত কম্পিউটার িা ম্যাক হতত: 

−  Chrome ব্রাউিারটট ডাউনর্লাড িরুন এবং টিিানা থলখার স্থার্ন account.google.com কলখযন 

(েকদ্ আপকন ইকতমর্ধ্য অ্নয এিাউর্ন্ট লগ ইন ির্র থার্িন তর্ব থসখান থথর্ি লগ আউট িরর্ত 

হর্ব) 

− আর্েকদ্/সাইন ইন কক্লি িরুন বা অ্নয অ্যািাউন্ট বযবহার িরুন 

− কননকলকখত কবনযার্স ইর্মল টিিানা কলখযন (আপনার নাম/থনার্ম এবং বংশগত নাম/থিার্না োঁর্ম) : 

s.nome.cognome@icvialaparelli.net  

উদাহরণ ১: মাকরও রস্কস নামি ছার্ত্রর ইর্মল টিিানা হর্ব s.mario.rossi@icvialaparelli.net  

উদাহরণ ২: মাকরো করতা থদ্'এরাসর্মা নামি ছাত্রীর ইর্মইল টিিানা হর্ব  

s.mariarita.derasmo@icvialaparelli.net 

− প্রথমবার অ্যার্ের্সর িনয কনর্নাক্ত পাসওোডে বযবহার িরুন : Studente2021 

− অ্যািাউন্ট বযবহার্রর শতোবলীসমূর্হ সম্মকত প্রদ্ান িরুন 

− পাসওোডে পকরবতেন িরুন ও এিটট কনরাপদ্ স্থার্ন পাসওোডেটট হার্ত কলর্খ রাখযন। 

টযাি িা স্মাটটত ান হতত: 

− সংকিষ্ট কডিাইর্সর কসর্েম অ্নযোেী গুগল অ্যািাউন্ট সংেযক্ত িরুন 

− ইর্মইল টিিানা কলখযন : s.nome.cognome@icvialaparelli.net ( পূব েবতী পৃষ্ঠাে উকিকখত উদ্াহরণ 

লেয িরুন ) 

− প্রথমবার অ্যার্ের্সর িনয কনর্নাক্ত পাসওোডে বযবহার িরুন : Studente2021 

− অ্যািাউন্ট বযবহার্রর শতোবলীসমূর্হ সম্মকত প্রদ্ান িরুন 

− পাসওোডে পকরবতেন িরুন ও এিটট কনরাপদ্ স্থার্ন পাসওোডেটট হার্ত কলর্খ রাখযন। 

− আপনার থফান/টযার্ব এখন ইকি কিো লাপার্রকি’র ক্রি ফর এডুর্িশন এর অ্যািাউন্টটট পার্বন। 
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