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सुरु गर ौं
कसरी साइन इन िने



टोलीमा साईन ईन िननुहोोस 

१. Office.com मा जानुहोस् र तपाईौंको सू्कल ईमेल र पासवर्डले साईन ईन

गनुडहोस्।

२. तपाईको Office.com होमपेजबाट, यसैले तपाइँको ब्राउजरमा खोल्नको लागग

यस गटम अनुप्रयोगमा क्लिक गनुडहोस्।

3. चयन गने टीमहरू तपाई कुन वगड टोलीमा हुनुहुन्छ भनेर हेनड। यगि तपाईलाई

थप गररयो भने तपाईले अरु मधे्य एउटा िेख्नुहुनेछ (तपाईसँग कगत कक्षा छन् त्यसमा

गनभडर) वगड टीम टाइलहरू।

नोट: कुनै वगड टीम टाइलहरू िेख्नुहुन्न? तपाईको गिक्षकले

तपाईलाई यसमा सागमल हुनको लागग आमक्लित गनुड

भएको हुन सक्छ:

एउटा सागमल कोर् (टोली पृष्ठबाट, सक्लिगलत गनुडहोस् चयन गनुडहोस्
वा टोली गसजडना गनुडहोस् र कोर् प्रगवष्ट गनुडहोस्)

गलौंक (तपाइँको ईमेल जाँच गनुडहोस्!)

जब तपाइँ तपाइँको कक्षा टाइलहरू िेख्नुहुन्छ, एक मा क्लिक गनुडहोस् तपाइँको
गिक्षक र सहपाठीहरूसँग सम्पकड सुरु गनड!
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संिशित हुननहोोस 
कन राकानीहोरू, फाईलहोरू, असाइनमेन्टहोरू, र नोटहोरूतपाईकंो विु टोलीमाखोजु्नहोोस रव्यवस्थितिननुहोोस ।



च्यानलहरू

प्रते्यक वगड टोलीको मुख्य छलफल के्षत्र हुन्छ, सामान्य च्यानल। सामान्य

रूपमा, तपाईौंको गिक्षकले िीर्डक, पररयोजनाहरू, र अगिक व्यवक्लथथत

गनड थप च्यानलहरू गसजडना गनड सक्दछ।

सबै च्यानलहरूले पोष्ट र फाइल ट्याब समावेि गिडछ।

पोष्ट ट्याब जहाँ तपाईौं, तपाईौंको झगर्ा, र तपाईौंको गिक्षक
सबै कुराकानी गनड िुरू र जवाफ गिन सकु्नहुन्छ।

फाईल ट्याबमा साझेिारी कागजातहरू खोजु्नहोस्।

पोष्ट र फाइल ट्याबहरूको साथ। सामान्य च्यानलमा असाइनमेन्टहोरू, क्लास नोटबनक, 
र गे्रडट्याबहोरू छन्।



तपाईलाई सुगनगित गनड गगतगवगि गफर् जाँच गनुडहोस्

एक नयाँ असाइनमेन्ट वा @ याि नगुमाउनुहोस्।
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कन राकानी
टोलीमा सने्दिहोरूबनाउँननहोोस र प्रशतशक्रया शिननहोोस ।



सने्दि गसजडना गनड कम्पोज बाकसमा क्लिक गनुडहोस्। गतमी

सक्छ सािारण सने्दि टाइप गनुडहोस् वा थप गनुडहोस्।

एउटा छगव, gif, स्टीकर, वा फाइल सौंलग्न गनुडहोस्।

ढाँचा चयन गनुडहोस् र ररच टेक्स्टको प्रयोग गरी तपाईको

सने्दिलाई ठुलो पानुडहोस्।

तपाईको सने्दिलाई बुलेटका साथ फर्म्ाडट गनुडहोस् वा

क्रमाौंगकत सूची बनाउनुहोस्।

@ तपाईौंको गिक्षक वा एक साथीको साथ गिनुहोस्।

एउटा टोली च्यानलमा कुराकानीबाट गनजी कुराकानी समूहमा

क्लिच गनड, च्याट चयन गनुडहोस्।

कन राकानी वा च्यानलमा सने्दि शसरु्ना िननुहोोस र

पिाउननहोोस 



नोट: तपाई आफ्नो कुनै पगन वगड टोली च्यानलमा

गनिाडररत बैठक पगन हेनड सकु्नहुनेछ।

गटम्समा बैठकहरू प्रयोग गनुडहोस् तपाईौंको गिक्षक र

सहपाठीहरूलाई अनलाइन कक्षा, अध्ययन समूहहरू, 

प्रसु्ततीकरणहरू, र तपाईौंलाई जगहले पगन गसक्न आवश्यक

पिडछ।आमने सामने

1.क्यालेन्डर छन ट गनुडहोस् कुनै पगन बैठकहरू हेनडको

लागग तपाईौंको गिक्षक वा सहपाठीहरूले तपाईौंलाई

थगपगिएका छन्, वा कुनै तपाईौंले आफैं गसजडना गनुडभयो।

भेट्नको लागग समय भएको बेला क्लिक गनुडहोस्।

2. तपाईौंको अगर्यो र गभगर्यो सेगटौंग्स समायोगजत गनुडहोस्, 

क्लिक गनुडहोस्अगहले सामेल हुनुहोस।

शिशडयोको साि कनेक्ट िननुहोोस 



जब तपाईौंको गिक्षक वा सहपाठीले तपाईौंलाई गटम्समा

बोलाउँिछन्, तपाईौंले एउटा सूचना पाउनुहुनेछ जहाँ तपाईौं

कसरी जवाफ गिने गनणडय गनड सकु्नहुन्छ। तपाईौं गभगर्योको

साथ िीकार गनड सकु्नहुनेछ, अगर्योको साथ िीकार, वा

अिीकार।

कलको उत्तर शिननहोोस 



तपाईौंको माइक्रोफोन रू्म्ट र अनरू्म्ट गनुडहोस्।

तपाईौंको क्लिन वा कागजात साझेिारी गनुडहोस्। बैठक कुराकानीमा भाग गलनुहोस्।

बैठकमा को हुनुहुन्छ हेनुडहोस्।

बैठक छोर््नुहोस्। तपाईौंले छोर््नुभए पगछ पगन बैठक

जारी रहनेछ।तपाईौंको गभगर्यो खोल्नुहोस् र बन्द गनुडहोस्।

बैिकको िौरान उपकरणपट्टी कसरी प्रयोि िने
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फाईलहोरूसाझेिारीरव्यवस्थित

िननुहोोस 
कुराकानीमा फाईलहरू साझेिारी गनुडहोस् र गतनीहरूलाई टर ्याक राख्न फाइल ट्याब प्रयोग गनुडहोस्।



च्यानल वा च्याटमा फाईल साझा िननुहोोस 

१. नयाँ सने्दि वा जवाफमा, सौंलग्नमा क्लिक गनुडहोस्

२. तपाईौं साझेिारी गनड चाहानुभएको फाइल छन ट गनुडहोस्।
3. एक सने्दि समावेि गनुडहोस् यगि तपाईौं चाहनुहुन्छ भने

Send  मा क्लिक गनुडहोस्



खोजु्नहोोस वा फाईल शसरु्ना िननुहोोस 

फाइलहरू हेनुडहोस् जुन तपाईौं, तपाईौंको सहपाठीहरू, र तपाईौंको
गिक्षकले च्याट वा च्यानलमा साझा गनुडभयो फाइल ट्याब चयन गरेर।

फाईलमा हाौं, तपाईौं नयाँ िब्द गसजडना गनड सकु्नहुनेछ, एके्सल वा

पावरपोइन्ट कागजात तपाईौं र तपाईौंको सहपाठीहरूको साथ
सहयोगी बन्न।

क्लास सामग्री

प्रते्यक वगड टीमको जेनेलल च्यानलको फाईल ट्याबमा, तपाईौंको गिक्षकले

वगड सामग्री फोल्डरमा पढ्ने-मात्र सौंसािनहरू थप्न सक्दछ। महत्वपूणड

कागजातहरूका लागग यहाँ हेनुडहोस् जुन तपाईौंलाई असाइनमेन्ट, 
पररयोजना, वा कक्षा अपेक्षाहरूमा अप टु रे्ट रहन सहयोग गिडछ।
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असाइनमेन्ट र गे्रर्
तपाईको काम हेोननुहोोस र मोड शलननहोोस । सबै टोलीबाट।



कायु हेोननुहोोस र पिाउननहोोस 

1. वगड टीम र सामान्य च्यानलमा जानुहोस्।कायड ट्याब

चयन गनुडहोस्।

२. कायडमा कायु गववरण र टर न अवलोकन गनड, 

असाइनमेन्ट चयन गनुडहोस्।
3. काम + स्क्लक गरेर कुनै पगन आवश्यक सामग्री

सौंलग्न गनुडहोस्।

4. टु्रन इन क्लिक गनुडहोस्।



आफ्नो गे्रड हेोननुहोोस 

असाइनमेन्टहरूका लागग गे्रर् हेनडको लागग तपाईौंको गिक्षकले
तपाईौंलाई समीक्षाको लागग र तपाईौंलाई पठाएको छ:

१. सामान्य च्यानलमा गे्रर् ट्याब चयन गनुडहोस्।

२. तपाईका सबै कायडहरू यहाँ सूचीबद्ध छन्। प्रते्यक

कायडमा तपाईको क्लथथगत हेनुडहोस् र गबन्िुहरू जुन
तपाईौंले क्रमबद्ध कायडमा प्राप्त गनुडभयो।
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टोलीमा कक्षा नोटबुक
अगिक वगड काम, गगतगवगिहरू, र सहयोगको लागग तपाईको वगड टीमको गनगमडत िास नोटबुक प्रयोग गनुडहोस्।



टीमहोरूमा विु नोटबनक प्रयोि िननुहोोस 

सहपाठीहरु सौंग गनजी नोट वा गिमाग आँिी गलनु पछड ? 

िास नोटबुक ट्याब तपाईको िास टीमको सामान्य

च्यानल मा रहन्छ। यगि तपाइँको गिक्षकले नोटबुक सेट

अप गरेको छ र कक्षा को उपयोग गनड गनिेिन गिईएको

छ, ट्याब क्लिक गनुडहोस् र अने्वर्ण गनुडहोस्।

१. चयन गनुडहोस्> नोटबुक गवस्तार गनड र तपाईौंको सबै सेक्सनहरू

हेनुडहोस्: सहपाठीहरूको साथ गवचारहरू र प्रोजेक्टहरू गवकास

गनड सहयोगी ठाउँ, सामग्री पुस्तकालय जहाँ तपाईौंको गिक्षकले

महत्त्वपूणड स्रोतहरू बचत गनड सक्दछ, र गनजी नोटबुक सेक्सन जुन
तपाईौंको कामको लागग मात्र हो।

२. तपाईौंको नामको साथ त्यो खण्डमा खण्ड नोट गनुडहोस् --- त्यो

तपाईौंको गनजी नोटबुक हो! केवल तपाईौं र तपाईौंको गिक्षकले
यसलाई िेख्न सक्दछ।



अशिकस्रोतहोरू
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कायाुलय365 (office 365) र टोलीहोरूमा मद्दत शलननहोोस 

गवद्याथीको सहायता केन्द्रको पे्ररणाको लागग पत्ता लगाउनुहोस् र
तपाईौंको सू्कलको कामको साथ Office 365 प्रयोग गरी मद्दत

गनुडहोस्।


