
AMHARIC 

Smarter Transportation.  

የ EDULOG የወላጆች ፖርታል መተግበሪያ 

የወላጆች እና አሳዳጊዎች ተደጋጋሚ ጥያቄዎች 
 

አጠቃላይ 
 
ጥ ፦  የ Edulog የወላጆች ፖርታል ምንድነው? ለመጠቀም እንዴት መመዝገብ እችላለሁ? 
A:  በትምህርት ሎጂስቲክስ ፣ ኢንክ (Edulog) የወላጅ ፖርታል ሞባይል መተግበሪያ የት/ቤት ዲስትሪክቶች የታቀደ እና 
ትክክለኛ የት/ቤት የመጓጓዣ መረጃን ለወላጆች እና ለአሳዳጊዎች እንዲያጋሩ ያስችላቸዋል። መተግበሪያው በተማሪው 
ትምህርት ቤት አውቶቡስ ማቆሚያ በታቀደው ጊዜ እና ቦታ ላይ የቅርብ ጊዜ መረጃን ይሰጣል። አውቶቡሱ ወደ አውቶቡስ 
ማቆሚያ ሲቃረብ የት/ቤቱን አውቶቡስ አቀማመጥ ማሳየት እና ማስጠንቀቂያ መስጠት ይችላል። በ Edulog የተማሪ 
ራይድሺፕ ሞዱል አማካኝነት ወላጆች እና ተንከባካቢዎች ተማሪው በአውቶቡሱ ላይ ሲሳፈር እና ሲወርድ በ RFID ካርድ 
አንባቢ ላይ የመታወቂያ ካርድ ሲያንሸራትት ማሳወቂያዎች ይደርሳቸዋል። 
 
የ Edulog የወላጆች ፖርታልን ከ Google 
Play መደብር ወይም ከ Apple መተግበሪያ 
መደብር ያውርዱ። “Edulog Parent Portal” 
ን ይፈልጉ እና በሻይ ጀርባ ላይ በነጭ 
አውቶቡስ መተግበሪያውን ይምረጡ። 
 
አንዴ መተግበሪያውን ካወረዱ በኋላ የኢሜል 
አድራሻዎን በመጠቀም ይመዝገቡ። 

 

ማሳሰቢያ፦  የ Edulog ሌላኛው የወላጅ መተግበሪያ ፣ የወላጅ ፖርታል 
Lite ፣ በነጭ ጀርባ ላይ የመጓጓዣ አውቶቡስ አለው ፣ ስለዚህ 
ትክክለኛውን መተግበሪያ ለማውረድ ይጠንቀቁ።  እዚህ የሚታየውን የ 
QR ኮድ በመጠቀም ትክክለኛውን መተግበሪያ ይደርሳል። 

 
ጥ ፦  የስፔን ስሪት አለ? 
A:  አዎ. አንዴ መተግበሪያውን ከጫኑ በኋላ በ SETTINGS ታብ ላይ ቋንቋው ከእንግሊዝኛ ወደ ስፓኒሽ ሊቀየር ይችላል። 
በመረጡት ቋንቋ ለመቀጠል SAVE ን መምረጥዎን ያረጋግጡ። 
 
ጥ ፦  ለእያንዳንዱ ልጆቼ በተናጠል መመዝገብ አለብኝ? 
A:  ለትምህርት ቤትዎ ወረዳ አንዴ ብቻ ይመዝገቡ። አንዴ መመዝገብ የደህንነት መረጃቸው የለዎት ተማሪዎችን ሁሉ መረጃ 
እንዲያገኙ ያስችልዎታል። 
 

መተግበሪያውን ጭነዋል - መጀመር 
 
ጥ ፦  ተማሪዬን በወላጅ ፖርታል ውስጥ እንዴት ማስመዝገብ እችላለሁ?  
A:  ይህ የሚደረገው “+” አይኮን ወይም የተጨማሪ ተማሪን ቁልፍ በመምረጥ ከተማሪ ዝርዝር ታብ ነው። ተማሪዎን 
ለማስመዝገብ ደህንነትን ለማረጋገጥ 5 መረጃዎች ሊኖሩዎት ይገባል። 
 

1. የተማሪው ስም (በትክክል የተፃፈ) 
2. የተማሪው የአባት ስም (በትክክል የተፃፈ) 
3. ተማሪው የተመደበበት ትምህርት ቤት። 
4. የተማሪው የትውልድ መረጃ 
5. በትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የተመደበ የተማሪ መታወቂያ ቁጥር። 
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ጥ ፦  የተማሪዬ የመጀመሪያ ወይም የአያት ስም ብዙውን ጊዜ በስህተት ይጻፋል ወይም ብዙ ፊደላት አሉት። በመተግበሪያው 
ውስጥ የእሱን/እሷን መረጃ ለማግኘት የትኛውን የፊደል አጻጻፍ እጠቀማለሁ? 
A:  የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የተማሪ መረጃ ሥርዓት ከሚጠቀምበት የፊደል አጻጻፍ ጋር የሚስማማውን ስም እና የአያት 
ስም አጻጻፍ መጠቀም አለብዎት። 
 
ጥ ፦  በትምህርት ቤት ቦታው ለመሙላት የተማሪዬን ትምህርት ቤት ለማግኘት እየተቸገርኩ ነው። ያላደረኩት ምንድን ነው? 
A:  የተማሪዎን ትምህርት ቤት ለመምረጥ ሁለት መንገዶች አሉ። 

1. አንደኛው በትምህርት ቤቱ ስም መሠረት መፈለግ ነው። የት/ቤቱን ስም በከፊል ሲተይቡ ፣ ከዚያ ስም ጋር የሚዛመዱ 
ትምህርት ቤቶችን በሙሉ ወይም በከፊል ያያሉ። ለምሳሌ ፣ ለ Booker T. Washington ትምህርት ቤት ፣ “Booker” 
ወይም “Washington” ን መተየብ መጀመር ይችላሉ እና የተዛማጅ ትምህርት ቤቶች ዝርዝር ይታያል። 

2. በአማራጭ ፣ በት/ቤቱ መስክ በስተቀኝ ባለው ትንሽ የካርታ አይከን ላይ በመጫን እና ከዚያ በት/ቤቱ ሥፍራ 
የሚታየውን አይከን በመምረጥ ትምህርት ቤቱን በካርታው ላይ ማግኘት ይችላሉ። 

ጥ ፦  ተማሪዬ እንደ ተጠባባቂ ወይም ውድቅ ሆኖ ያሳያል። ምን ላድርግ? 
A:  በተለምዶ ፣ ሁሉም 5 የደህንነት መስኮች የማይዛመዱ ከሆነ የተማሪ ምዝገባ እንደ ተጠባባቂ ወይም ውድቅ ሆኖ ያሳያል። 
በመተግበሪያው ውስጥ ይህንን ተማሪ በመምረጥ እና የስነ -ጽሑፍ ስህተቶችን ለመፈተሽ ውሂቡን በመመርመር ያስገቡትን 
ውሂብ ማየት ይችላሉ። ስለ ስሙ አጻጻፍ ወይም የድስትሪክቱ መታወቂያ ቁጥር ጥያቄዎች ካሉዎት የተማሪውን ትምህርት ቤት 
ማነጋገር አለብዎት። 
 
ጥ ፦  አንድን ተማሪ ከመተግበሪያዬ እንዴት መሰረዝ እችላለሁ? 
A:  ከተማሪዎች ታብ ፣ ለዚያ ተማሪ ወደ ግራ ያንሸራትቱ። ተጠባባቂ ወይም ውድቅ የተደረገ ምዝገባን ለመሰረዝ 
የሚጠቀሙበት ሂደትም ይህ ነው። 
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መተግበሪያውን መጠቀም 
 
ጥ ፦  የሆም ታብ ምን ይነግረኛል? 
A:  የሆም ታብ በመተግበሪያዎ ላይ ያከሉትን ለእያንዳንዱ ተማሪ መሠረታዊ የጉዞ መረጃ ያሳያል። በተለምዶ ይህ የጠዋት እና 
ከሰዓት ጉዞ ይሆናል። ለእያንዳንዱ ጉዞ መተግበሪያው የተማሪውን ስም ፣ ለጉዞው ማሳወቂያዎች መስራታቸውን ፣ የታቀደው 
የመውሰጃ እና የማቆሚያ ጊዜዎች እና የአውቶቡስ ቁጥርን ያሳያል። ጉዞዎች በሚቀጥለው የመውሰጃ ወይም የመውረድ ጊዜ 
በቅደም ተከተል ይታያሉ። 
 
ጥ ፦  በመነሻ ማያ ገጹ በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለው የኤንቬሎፕ አይከን ምንድነው? 
A:  የእርስዎ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት የትራንስፖርት ክፍል ለወላጆች እና መተግበሪያውን ለሚጠቀሙ ሌሎች መልዕክቶችን 
ሊልክ ይችላል። መልእክቶች ለተወሰኑ ግለሰቦች ወይም ለተወሰነ የአውቶቡስ መስመር ከተመደቡ ተማሪዎች ጋር ሊላኩ 
ይችላሉ። የመተግበሪያ ተጠቃሚዎች እነዚህን መልዕክቶች በስልክ ላይ እንደ ማሳወቂያ ይደርሳቸዋል። የኤንቬሎፕ አይከኑን 
መምረጥ ቀደም ሲል የተቀበሉ መልዕክቶችን እንዲያዩ ያስችልዎታል። 
 
ጥ ፦  የመጫኛ እና የመውረድ ጊዜዎች ምን ማለት ናቸው? ርቀቱስ? 
A:  በሆም ታብ ወይም በትራንስፖርት መርሃግብር ማያ ገጽ ላይ የመውሰጃ እና የማውረጃ ሥፍራዎች እና ሰዓቶች በትምህርት 
ቤቱ ዲስትሪክት የታቀዱ ናቸው። ዲስትሪክቱ በሳምንቱ የተለያዩ ቀናት ውስጥ የተለየ የትራንስፖርት መርሃ ግብሮችን የሚይዝ 
ከሆነ ፣ ያ የታቀደው መረጃ እዚህም ይታያል። በየኔ ባስ ታብ ላይ ፣ ቁራው ሲበር ፣ አውቶቡሱ ከታቀደው የአውቶቡስ 
ማቆሚያ ምን ያህል ርቀት እንዳለው የሚያመለክት ርቀት አለ። 
 
ጥ ፦  በአውቶቡስ አይኮን የሚታይ ቀን እና ሰዓት አለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 
A:  በየኔ ባስ ታብ ላይ ለትምህርት ቤቱ አውቶቡስ የመጨረሻ ሪፖርት የተደረገበት ጊዜ ከአውቶቡስ አይከን አጠገብ ይታያል። 
ማሳሰቢያ:  የአውቶቡስ መገኛ ቦታ በቅርብ ጊዜ ሪፖርት ካልተደረገ ፣ በ GPS ምልክት ወይም በሌሎች የመገናኛ ጉዳዮች ላይ 
ችግሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ የመተግበሪያ ተጠቃሚዎች መረዳት አለባቸው። በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ ፣ ተማሪዎች አውቶቡሱ 
ከሚጠበቀው ጊዜ 5 ደቂቃዎች በፊት በተለመደው ጊዜ ወደ አውቶቡስ ማቆሚያቸው ሪፖርት ማድረግ አለባቸው። ይህ የጊዜ 
ማሳያ ወላጆች የእኔ አውቶቡስ መረጃ የት እንደ ሆነ በትክክል እንዲተረጉሙ ለማገዝ አስፈላጊ መረጃ ነው። 
 
ጥ ፦  ለምን የትምህርት ቤታችን አውቶቡስ ቦታ ማየት አልችልም? 
A:  የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የአውቶቡስ አይከን በካርታው ላይ እንዲታይ የመፍቀድ አማራጭ አለው። ብዙ ወረዳዎች 
የአውቶቡስ አይከኖችን ለማሳየት የሚመርጡት አውቶቡሶች መንገድ በሚሄዱበት ጊዜ ብቻ ነው። 
 
ጥ ፦  ካርታው ትክክል ካልሆነስ? 
A:  የ Edulog ወላጅ መተግበሪያ ጉግል ካርታዎችን ለማሳየት እንደ መሰረታዊ ካርታው ይጠቀማል። የትኛውም የካርታ ምንጭ 
ፍጹም አይደለም ፣ ግን በ Google ካርታዎች ውስጥ ያለው መረጃ መተግበሪያውን ለመደገፍ በበቂ ሁኔታ ትክክለኛ ሆኖ 
አግኝተነዋል። እንደ አለመታደል ሆኖ Edulog የ Google ን መሰረታዊ ካርታ ወዲያውኑ የማረም ችሎታ የለውም። 
https://www.google.com/maps ላይ በ “ግብረመልስ ላክ” አማራጫቸው በኩል በቀጥታ ለ Google ካርታዎች መረጃ 
መስጠት ይችላሉ። 
 
ጥ ፦  ተማሪዬ ወደ ሌላ አውቶቡስ ተዛውሯል። መተግበሪያው ያንን እንዴት ይይዛል? 
A:  የተማሪን መረጃ ለማግኘት የሚገቡበት ትምህርት ቤት እሱ/እሷ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤቱ 
ከመድረሳቸው በፊት ወደ ሁለተኛ አውቶቡስ ተዛውረው ሊሆን ይችላል። ሆኖም አውቶቡሱ ወደ “ቤት” ትምህርት ቤት 
አውቶቡስ ማቆሚያ ሲደርስ የጠዋት ማስጠንቀቂያዎች ይላካሉ። ያም ማለት ተማሪው የሚነሳበትን የአውቶቡስ ሥፍራ በመነሻ 
አውቶቡስ ማቆሚያ ፣ ምናልባትም በቤቱ አቅራቢያ ያዩታል። በተመሳሳይ ፣ ከሰዓት በኋላ አውቶቡሱ ወደ “ቤት” አውቶቡስ 
ማቆሚያ ሲቃረብ ያዩታል እና አውቶቡሱ ወደሚቆምበት ጊዜ ማሳወቂያዎች ይደርስዎታል። 
 
ጥ ፦  በቅርቡ ገባ (ወደ ወረዳው ወይም ወረዳው ውስጥ)። መተግበሪያውን መጠቀም መጀመር የምችለው መቼ ነው? 
A:  የማስጀመሪያ ጊዜው በትምህርት ቤትዎ ዲስትሪክት ነው። በለውጡ ማግስት ወይም በዲስትሪክቱ በተተገበረው መርሃ 
ግብር ከ2-3 ቀናት ውስጥ ሊገኝ ይችላል። 

https://www.google.com/maps


>የ Edulog የወላጆች ፖርታል መተግበሪያ የወላጆች እና አሳዳጊዎች ተደጋጋሚ ጥያቄዎች  

www.Edulog.com 

ገጽ 3 

  

ማሳወቂያዎችን መቀበል 
 
ጥ ፦  ተማሪዬ ወደአውቶቡስ ሲገባ ወይም ሲወጣ እንዴት ማወቅ እችላለሁ? 
A:  በመተግበሪያው ውስጥ የማሳወቂያ ዞኖችን ማቀናበር አውቶቡሱ በተማሪዎ 
አውቶቡስ ማቆሚያ ዙሪያ ወደሚገልፁት ዞን ሲገባ ማሳወቂያዎች እንዲደርስዎት 
ያስችልዎታል። የማሳወቂያ ዞን በአውቶቡስ ማቆሚያ ላይ ያተኮረ ሲሆን ከ 0 እስከ 2 
ማይሎች ራዲየስ ሊኖረው ይችላል። ማሳወቂያዎች ተዘጋጅተዋል እና ዞኖች በ 
SETTINGS ታብ ስር ይፈጠራሉ። ማሳወቂያዎች በአውቶቡስ ቦታ ላይ የተመሰረቱ 
ናቸው። አንዳንድ ወረዳዎች ተማሪዎች አውቶቡሱን “በማንሸራተት ሲጠሩ” ወይም 
“በማንሸራተት ሲተዉ” ማሳወቂያዎችን ይሰጣሉ። ይህ መረጃ በተማሪው ታብ ላይ 
“የእኔ ልጅ የት አለ” በሚለው አማራጭ ላይ ተከማችቷል። 
 
ጥ ፦ አውቶቡሱ ወደ አውቶቡስ ማቆሚያ ሲደርስ ማሳወቂያዎችን መቼ አገኛለሁ? 
A:  ለጠዋት አውቶቡስ ማቆሚያ ወይም ከሰዓት አውቶቡስ ማቆሚያ ወይም 
ለሁለቱም ማሳወቂያዎችን መቀበል ይችላሉ። ለእያንዳንዱ የማሳወቂያ ዞን ያዘጋጁ። 
እያንዳንዳቸው የተለየ ራዲየስ ሊኖራቸው ይችላል። ለእያንዳንዱ የአውቶቡስ መንገድ 
በጣም ምክንያታዊ ወደሆነ ራዲየስ ያዋቅሩት። በተጨማሪም እርስዎ የሚቆጣጠሩት 
የማሳወቂያዎች የጊዜ መስኮት አለ። የተለመደው ጊዜ ከታቀደው የአውቶቡስ ማቆሚያ 
ጊዜ ከአንድ ሰዓት በፊት እስከ አንድ ሰዓት በኋላ ድረስ ነው። በተለይ ከአውቶቡስ 
መስመርዎ በፊት ወይም በኋላ አንድ ዓይነት አውቶቡስ ምናልባት ሌላ ትምህርት ቤት 
የሚያገለግል ከሆነ “ጠባብ” መስኮት ማዘጋጀት ይኖርብዎታል። 
 
ጥ ፦  ማሳወቂያዎች ምን ያህል አስተማማኝ ናቸው? 
A:  ከአውቶቡስዎ የ GPS ፒንግ በማሳወቂያ ዞን ውስጥ ሲከሰት ማሳወቂያዎች ወዲያውኑ ይላካሉ። የትምህርት ቤቱ አውቶቡስ 
በየ 10-20 ሰከንዶች በክላውድ ውስጥ ወደ መደበኛ የመተግበሪያ የመረጃ ቋት የ GPS ፒንግ ይልካል። እንደ ሁሉም 
ቴክኖሎጂዎች ፣ መቋረጦች ሊከሰቱ ይችላሉ። በሴሉላር አገልግሎት ውስጥ መስተጓጎል ካለ ወይም በአውቶቡሱ ላይ ያለው የ 
GPS ክፍል ከተቋረጠ መዘግየት ሊፈጠር ይችላል። አውቶቡሱ ከሚጠበቀው ጊዜ በፊት ለአውቶቡስ እንቅስቃሴ 
መተግበሪያውን መከታተሉን ያረጋግጡ። 
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ስለ መረጃው 
 
ጥ ፦  ሌሎች የመተግበሪያ ተጠቃሚዎች የተማሪዬን መረጃ ማየት ይችላሉ? 
A:  አይ:: በሚያስፈልጉት የደህንነት ቦታዎች ውስጥ መረጃ ያላቸው ሰዎች ብቻ በመተግበሪያው ውስጥ የተማሪን የትራንስፖርት 
መረጃ ማግኘት ይችላሉ። 
 
ጥ ፦  የአውቶቡስ ማቆሚያዬ መረጃ ከየት ነው የሚመጣው? 
A:  የተማሪዎ አውቶቡስ ማቆሚያ የታቀደው ጊዜ እና ቦታ የመጣው በትምህርት ቤትዎ የትራንስፖርት አቅራቢ ከሚጠቀምበት 
ከ Edulog የመንገድ አስተዳደር ስርዓት ነው። 
 
ጥ ፦  የተማሪዬ ምስል ኢንተርኔት ላይ ተከማችቷል? 
A:  አይ፡፡ ከፎቶ ቤተ -መጽሐፍትዎ ወይም በካሜራ አዲስ የተነሱ ከመተግበሪያው ጋር የሚያገናኙዋቸው ምሥሎች 
በተጀመረበት ተንቀሳቃሽ መሣሪያ ላይ ነዋሪ ናቸው። መተግበሪያውን በሁለት የተለያዩ መሣሪያዎች ላይ ከጫኑ በእያንዳንዱ 
መሣሪያ ላይ ፎቶ ማጎዳኘት ያስፈልግዎታል። 


