BURMESE
EDULOG ၏ PARENT PORTAL APP
မဘမ ား်ားႏွင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္သမ
ူ ား အတြက္ EDULOG ၏ PARENT PORTAL APP ၏
အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္ မ ား
အေထြေထြ
Q: Edulog ၏ Parent Portal ဆတ
ို ာဘာလဲ။ ၎အားအသံိုးျပဳရန္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ မည္ကသ
ဲ့ ႔ို စာရင္းသြငး္ မည္နည္း။
A:

Education Logistics, Inc. (Edulog) မွ Parent Portal မိုဘင
ို ္း အက္ပသ
္ ည္ ခရိုင္ေက ာင္းအား ေက ာင္း၏ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး ်ားႏွင့္

အစီအစဥ္ဇယား

အခ က္အလက္မ ားကို

မဘမ ား်ားႏွင့္

ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္သူမ ားတ႔်ားႏ
ို ွင့္

ေဝမွ ခြင့ေ
္ ပးပါသည္။

အက္ပ္သည္

ေက ာင္းသား၏

ေက ာင္းဘတ္စကားမွတတ
္ ိုင္မ ား၏ တည္ေနရာ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္ဇယား၏ အခ န္်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ က္အလက္မ ားကို ေပးပါသည္။ ၎သည္
ေက ာင္းဘတ္စကား၏ တည္ရရာေနရာက
ွ
ို ျပသေပးၿပီး ဘတ္စကားမွတ္တင
ို သ
္ ႔ို ေရာက္ရလာခါနီ
ွ
းခ န္တင
ြ ္ သတေပးခ က္ ေပးပါသည္။ Edulog ၏
ေက ာင္းသား စီးနင္းမႈ သင္ခန္းစာျဖင့္အတူ မဘမ ား်ားႏွင့္ျပဳစို ေစာင့္ေရွာက္သမ
ူ ား တ႔သ
ို ည္ မမတ႔၏
ို ေက ာင္းသားမွ ဘတ္စကားေပၚေရာက္၍ ID ကဒ္ကို
RFID ကဒ္ဖတ္စက္ေပၚတြင္ ပြတဆ
္ သ
ြဲ ည့္အခါ်ားႏွင့္ ဘတ္စကားေပၚမွ ဆင္းသည့္အခါ သတေပးခ က္မ ားကို လက္ခံရရွပါသည္။
Edulog Parent Portal ကို Google Play Store
သ႔မ
ို ဟိုတ္

Apple

App

Store

ထဲမွ

ေဒါင္းလိုတယ
္ ူ်ားႏိုင္ပါသည္။ “Edulog Parent Portal” ကို
ရွာေဖြၿပီး

စမ္းျပာေရာင္ေနာက္ခံေပၚရွ

အျဖဴေရာင္ဘတ္စကားျဖင့္ အက္ပက
္ ို ေရြးခ ယ္ပါ။
အက္ပက
္ ို

သင္ေဒါင္းလိုတ္ၿပီးသည္်ားႏွင့္

အီးေမးလ္လပ္စာကို

သင့္

အသံိုးျပဳျခင္းအားျဖင့္

စာရင္းသြင္းပါ။

မွတသ
္ ားရန္- Edulog ၏ အျခားအက္ပတ
္ စ္ချို ဖစ္သည့္ Parent Portal Lite သည္
အျဖဴေရာက္ေနာက္ခေ
ံ ပၚတြင္ စမ္းျပာေရာင္ဘတ္စကားရွသည္၊ ထ႔ေ
ို ၾကာင့္ မွနက
္ န္ေသာ
အက္ပက
္ ို ေဒါင္းလိုတယ
္ ရ
ူ န္ ဂရိုစက
ို ပ
္ ါ။ မွနက
္ န္ေသာ အက္ပက
္ ို ရယူရန္ ယခိုပါရွသည့္
QR ကိုဒ္ ရိုပပ
္ ိုက
ံ ို အသံိုးျပဳပါ။

Q: စပန္ဘာသာ ပံိုစျံ ဖင့္ ရရွ်ားႏိုငပ
္ ါသလား။
A:

ရရွပါသည္။ အက္ပက
္ ို သင္ ထည့္သြင္းၿပီးသြားသည္်ားႏွင့္ SETTINGS

တက္ပ္ေပၚရွ ဘာသာစကားကို အဂၤလပ္ဘာသာမွ စပန္ဘာသာသို႔

ေျပာင္းလဲ်ားႏိုင္ပါသည္။ သင့္ေရြးခ ယ္မႈျဖင့္ ဘာသာစကားထဲတင
ြ ္ ဆက္လက္လိုပ္ေဆာင္ရန္ SAVE ကို ေရြးခ ယ္ေၾကာင္း ေသခ ာပါေစ။
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပက
္ ေလးတစ္ဥးီ စီအတြက္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ သီးသန္႔ မွတပ
္ ိုတ
ံ င္သင့္ပါသလား။
A:

သင့္ခရိုင္ေက ာင္းအတြက္ တစ္ႀကမ္သာ မွတပ
္ ိုတ
ံ င္ပါ။ တစ္ႀကမ္မတ
ွ ပ
္ ံိုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းသည္ သင္၌ လံိုၿခံဳေရးအခ က္အလက္ ရွထားသူ

သင့္ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတြက္ အခ က္အလက္မ ားကို ၾကည့္ရွဳခြင့ေ
္ ပးသည္။

သင္ ယခို အက္ပ္ကို ထည့္သြင္းၿပီးသြားပါၿပီ - စတင္အသံိုးျပဳျခင္း
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏
္ ေက ာင္းသားအား Parent Portal ထဲတြင္ မည္ကသ
ဲ့ ႔ို မွတပ
္ ိုတ
ံ င္မည္နည္း။
A:

၎အား STUDENT LIST တက္ပထ
္ တ
ဲ ြင္ “+” အိုငက
္ န
ြ ္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ADD STUDENT ခလိုတက
္ ို ေရြးခ ာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳလိုပ္်ားႏိုင္ပါသည္။

သင့္ေက ာင္းသားအား မွတပ
္ ိုတ
ံ င္ရန္ လံိုၿခံဳေရးေသခ ာေစမႈအတြက္ သင္ အခ က္အလက္ 5 ခိုရွရပါမည္။
1.

ေက ာင္းသား၏ ပထမဆံိုး နာမည္ (တက မွနက
္ န္စြာ စာလံိုးေပါင္းပါ)

2.

ေက ာင္းသား၏ ေနာက္ဆိုးံ နာမည္ (တက မွနက
္ န္စြာ စာလံိုးေပါင္းပါ)

3.

ေက ာင္းသားအား ေက ာင္းအပ္ထားသည့္ ေက ာင္း။

4.

ေက ာင္းသား၏ ေမြးသကၠရာဇ္ အခ က္အလက္

5.

ခရိုငေ
္ က ာင္းမွ ေပးအပ္ထားသည့္ ေက ာင္းသား ID နံပါတ္။

ပိုမေ
ို ကာင္းမြန္ေသာ သယ္ယပ
ူ ေ
႔ို ဆာင္ေရး။.

မဘမ ား်ားႏွင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္သမ
ူ ား အတြက္ Edulog ၏ Parent Portal App ၏ အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္ မ ား

Q:

ကၽြ်ားႏ္ိုပေ
္ က ာင္းသား၏

ပထမဆံိုး

သ႔မ
ို ဟိုတ္

ေနာက္ဆိုးံ

နာမည္ကို

မၾကာခဏ

မွားယြငး္ စာလံိုးေပါင္းပါသည္

သ႔မ
ို ဟိုတ္

အမ ဳးမ ဳး

စာလံိုးေပါင္းထားပါသည္။ အက္ပထ
္ ဲတြင္ သူ/သူမ ၏ အခ က္အလက္ကို ၾကည့္ရဳွ ရန္ မည္သည့္ စာလံိုးေပါင္းျဖင့္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ အသံိုးျပဳရမည္နည္း။
A: ခရင
ို ္ေက ာင္း၏ ေက ာင္းသား အခ က္အလက္ စနစ္မွ အသံိုးျပဳသည့္ စာလံိုးေပါင္း်ားႏွင့္ လိုကဖ
္ က္သည့္ ေက ာင္းသား၏ ပထမဆံိုး ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆိုးံ
နာမည္ကို သင္ အသံိုးျပဳသင့္သည္။
Q: ေက ာင္း (SCHOOL) အခ က္အလက္ထဲတြင္ ကၽြ်ားႏ္ိုပေ
္ က ာင္းသား၏ ေက ာင္းကို ရွာေဖြရန္ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ အခက္အခဲျဖစ္ ရွပါသည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ ဘာေတြမ ား
ေမ့က န္ပါသနည္း။
A: သင့္ေက ာင္းသား၏ ေက ာင္းကို ေရြးခ ယ္ရန္ ်ားႏွစ္နည္း ရွပါသည္။
1.

ပထမတစ္နည္းမွာ

ေက ာင္းအမည္ေပၚတြင္

အေျခခံၿပီး

ရွာေဖြ်ားႏိုင္သည္။

ေက ာင္းအမည္တစ္စတ္တစ္ပင
ို ္းကို

သင္

ရိုကထ
္ ည့္စဥ္

အဆိုပါနာမည္်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ ေက ာင္းမ ားကို အျပည့္အစံို သ႔မ
ို ဟိုတ္ တစ္စတ္တစ္ပင
ို ္း ေတြ႕ရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ Booker T.
Washington ေက ာင္းအတြက္ “Booker” သ႔မ
ို ဟိုတ္ “Washington” ျဖင့္ သင္ စတင္ရိုကထ
္ ည့္လက
ို လ
္ ွ င္ လက
ို ဖ
္ က္သည့္ ေက ာင္းမ ား
ေပၚလာပါမည္။
2.

ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက ာင္းေနရာ၏ ညာဖက္ရွ ေျမပံိုငယ္ အိုငက
္ ြန္းေပၚတြင္ သင္ ်ားႏွပ္်ားႏိုင္ပါသည္၊ ၿပီးလွ င္ ေက ာင္းကို ေျမပံိုေပၚတြင္
ေနရာခ ၿပီး ေက ာင္းတည္ေနရာ၌ ျပသသည့္ အိုင္ကန
ြ ္းကို ေရြးခ ယ္ပါ။

Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏
္ ေက ာင္းသားကို ဆင
ို း္ ငံျ့ ခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ပယ္ခ ျခင္း အျဖစ္ ျပသသည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ ဘာလိုပရ
္ မည္နည္း။
A: မ ားေသာအားျဖင့္ လံိုၿခံဳေရးအခ က္အလက္ 5 ခို စလံိုး်ားႏွင့္ လက
ို ္ဖက္မႈ မရွခဲ့ပါက ေက ာင္းသားမွတ္ပိုတ
ံ င္ျခင္းတြင္ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ပယ္ခ ျခင္း
အျဖစ္ ျပသပါသည္။ အက္ပထ
္ တ
ဲ ြင္ ဤေက ာင္းသားကို ေရြးခ ယ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ ျဖည့္ထည့္ထားသည့္ အခ က္အလက္မ ားကို ေတြ႕ျမင္်ားႏိုင္ၿပီး
စာစီစာရက
ို ္ အမွားမ ားကို စစ္ေဆးရန္ အခ က္အလက္မ ားကို စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပ်ားႏ
္ ိုင္ပါသည္။ နာမည္ စာလံိုးေပါင္းျခင္း သ႔မ
ို ဟိုတ္ ခရင
ို ္ ID နံပါတ္
မ ား်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ ေမးခြန္းမ ားရွပါက ေက ာင္းသား၏ေက ာင္းသ႔ို သင္ ဆက္သယ
ြ သ
္ င့္ပါသည္။
Q: ေက ာင္းသားတစ္ဥးီ ကို ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏
္ အက္ပမ
္ ွ မည္ကသ
ဲ့ ႔ို ပယ္ဖ က္်ားႏိုငပ
္ ါသနည္း။
A:

ေက ာင္းသား (STUDENTS) တက္ပမ
္ ွ ထေ
ို က ာင္းသားအတြက္ ဗယ္ဖက္သ႔ို ပြတ္တက
ို ပ
္ ါ။ ၎သည္ မွတပ
္ ိုတ
ံ င္စာရင္းသြင္းျခင္းအား ဆိုငး္ ငံ့ျခင္း

သ႔မ
ို ဟိုတ္ ပယ္ခ ျခင္း အတြက္ ျပဳလိုပသ
္ ည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

www.Edulog.com

စာမ က္်ားႏွာ 1

မဘမ ား်ားႏွင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္သမ
ူ ား အတြက္ Edulog ၏ Parent Portal App ၏ အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္ မ ား

အက္ပ္ (APP) အသံိုးျပဳျခင္း
Q: ဟိုမး္ (HOME) တက္ပတ
္ ြင္ မည္သည္တ႔အ
ို ား ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ သရွရပါသနည္း။
A: HOME တက္ပတ
္ င
ြ ္ သင့္အက္ပ၌
္ သင္ ထည့္ထားသည့္ ေက ာင္းသားတစ္ဦးစီ အတြက္ ခရီးစဥ္၏ အေျခခံ အခ က္အလက္မ ားကို ျပသေပးသည္။
၎သည္ ပံိုမွန္အားျဖင့္ မနက္ပင
ို ္း ်ားႏွင့္ ညေနပိုင္း ခရီးစဥ္မ ား ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခိုစီအတြက္ ေက ာင္းသား၏အမည္၊ ခရီးစဥ္အတြက္
သတေပးခ က္မ ား ဖြင့ထ
္ ားျခင္း ရွ၊မရွ၊ ႀကဳခ န္ ်ားႏွင့္ ပ႔ခ
ို န္ အစီအစဥ္ဇယား ်ားႏွင့္ ဘတ္စကားနံပါတ္ မ ားကို

ျပသေပးပါသည္။ ခရီးစဥ္မ ားသည္

ေနာက္လာမည့္ ႀကဳခ န္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ပ႔ခ
ို န္ မ ားကို အစဥ္အတိုင္း ျပသေပးသည္။
Q: Home စခရင္မ က္်ားႏွာျပင္၏ ညာဖက္ထပ္ပင
ို း္ ရွ စာအတ္ အင
ို က
္ ြနး္ က ဘာျဖစ္ပါသနည္း။
A:

သင့္ခရိုင္ေက ာင္း သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရးဌာနမွ အက္ပ္အသံိုးျပဳသည့္ မဘမ ား်ားႏွင့္

အျခားသူမ ားထံသ႔ို အမွာစကားမ ား ေပးပ႔်ားႏ
ို ိုင္ပါသည္။

အမွာစကားမ ားကို သီးျခား တစ္ဦးစီ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဘတ္စကားလမ္းေၾကာင္း်ားႏွင့္ သီးျခား သတ္မတ
ွ ္လဲအ
ႊ ပ္ထားသည့္ေက ာင္းသားမ ားထံသ႔ို ေပးပ႔်ားႏ
ို ိုငသ
္ ည္။
အဆိုပါ အမွာစကားမ ားကို အက္ပ္ အသံိုးျပဳသူမ ားက မမတ႔၏
ို
ဖိုန္းထဲတင
ြ ္ သတေပးခ က္တစ္ခိုအျဖစ္ လက္ခရ
ံ ရွပါသည္။ စာအတ္ အိုငက
္ ြနး္ ကို
ေရြးခ ယ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္ လက္ခံရရွသည့္ အမွာစကားမ ားကို ၾကည့္ရွဳရန္ အခြင့္ရရွသည္။
Q: ႀကဳခ န္ ်ားႏွင့ ္ ပ႔ခ
ို န္ မ ားသည္ ဘာကို ဆလ
ို ပ
ို ါသနည္း။ အကြာအေဝးဆသ
ို ည္မာွ အဘယ္နည္း။
A:

HOME တက္ပ္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး အခ န္ဇယား (Transportation Schedule) စခရင္မ က္်ားႏွာျပင္၊ တည္ေနရာမ ား်ားႏွင့္ ႀကဳခ န္ ်ားႏွင့္

ပို႔ခ န္မ ားကို ခရင
ို ္ေက ာင္းမွ စီစဥ္ထားသည္။ အကယ္၍ ခရိုငမ
္ ွ ကြျဲ ပားျခားနားေသာ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး အခ န္ဇယား မ ားကို ရက္သတၲပတ္၏
ျခားနားရက္မ ားတြင္ ထန္းသမ္းထားပါက ထိုအစီအစဥ္ဇယား သည္လည္း ဤေနရာတြင္ ေပၚလာပါသည္။ MY BUS တက္ပ္ ေပၚတြင္ က ီးကန္းမ ား
ပ ံသန္းေနသည့္အေလ ာက္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ဘတ္စကားမွတတ
္ ိုငမ
္ ွ ေလာေလာဆယ္ ေရာက္ရေနသည္
ွ
့ အကြာအေဝးကို ျပသပါသည္။
Q: ဘတ္စကား အင
ို က
္ ြနး္ မွ ျပသေပးသည့္ ေန႔စြဲ ်ားႏွင့္ အခ န္ ရွပါသည္။ ၎သည္ ဘာကို ဆလ
ို ပ
ို ါသနည္း။
A: MY BUS တက္ပ္ ေပၚတြင္ ေက ာင္းဘတ္စကားအတြက္ ေနာက္ဆိုးံ တင္ျပထားသည့္ အခ န္ကို ဘတ္စကား အိုငက
္ ြန္းနံေဘးတြင္ ျပသေပးသည္။
မွတခ
္ က္-

ဘတ္စကား၏တည္ေနရာကို မ ားမၾကာမီက တင္ျပျခင္း မရွခဲ့ပါက ၎တြင္ GPS အခ က္ျပ အခက္အခဲ သ႔မ
ို ဟိုတ္ အျခား ဆက္သြယမ
္ ႈ

ျပႆမ ား

ရွ်ားႏိုင္ေၾကာင္း

အက္ပ္အသံိုးျပဳသူမ ားအေနျဖင့္

နားလည္သင့္ပါသည္။

ယခိုလိုအေျခအေနမ ဳးတြင္

ေက ာင္းသားမ ားသည္

ပံိုမွနဘ
္ တ္စကားေရာက္ခ န္ မတိုင္မွီ 5 မနစ္ အလတ
ို ြင္ မမတ႔၏
ို ဘတ္စကားမွတတ
္ ိုငသ
္ ႔ို သတင္းပ႔သ
ို င့္သည္။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္၏ ဘတ္စကား ဘယ္မွာ ရွသလဲ
(Where’s My Bus) တြင္ မဘမ ား မွနက
္ န္စြာ နားလည္ေစရန္အတြက္ အခ န္ ေဖာ္ျပမႈမွာ အေရးႀကီးေသာ အခ က္အလက္ ျဖစ္ပါသည္။
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔၏
ို ေက ာင္းဘတ္စကားကို ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ ဘာေၾကာင့္ မေတြ႕ရပါသနည္း။
A:

ဘတ္စကား အင
ို က
္ ြန္းကို ေျမပံိုေပၚတြင္ မည္သည့္အခ န္၌ ေပၚလာေစမည္ကို ခရိုင္ေက ာင္းမွ သတ္မတ
ွ ္ခင
ြ ့ရ
္ ွသည္။ ခရိုငမ
္ ားစြာတ႔သ
ို ည္

ဘတ္စကားမ ား လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေျပးေနသည့္အခါ၌ သာလွ င္ ဘတ္စကားအိုင္ကန
ြ ္းကို ျပသရန္ ဆံိုးျဖတ္ပါသည္။
Q: ေျမပံို မမွနခ
္ ပ
ဲ့ ါက ဘာျဖစ္မည္နည္း။
A: Edulog ၏ မဘ အက္ပ္ သည္ ၎၏အေျခခံ ေျမပံိုကို ျပသရန္ Google Maps ကို အသံိုးျပဳပါသည္။ မည္သည့္ ေျမပံို အရင္းအျမစ္မွ ၿပီးျပည့္စံိုျခင္း
မရွပါ၊ သ႔ေ
ို သာ္ အက္ပ္အား တက မွနက
္ န္စြာ ပံပ
့ ိုးေပးရန္ Google Maps ထဲတြင္ အခ က္အလက္မ ားကို ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔ို ေတြ႕ရွရပါသည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာမွာ
Edulog သည္ Google ၏ အေျခခံေျမပံိုကို ခ က္ခ င္း အမွားျပင္်ားႏိုင္စြမ္း မရွပါ။ အခ က္အလက္မ ားကို https://www.google.com/maps ေရြးခ ယ္မႈျဖင့္
ရွ “send feedback” မွတဆင့္လည္း Google Maps သ႔ို သင္ တက
ို ္ရက
ို ္ ေပး်ားႏိုင္ပါသည္
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏
္ ေက ာင္းသားသည္ အျခားဘတ္စကားသ႔ို ေျပင္းစီးပါသည္။ ဤတြင္ အက္ပ္ အေနျဖင့္ မည္ကသ
ဲ့ ႔ို လိုပေ
္ ဆာင္ပါသနည္း။
A:

ေက ာင္းသား၏အခ က္အလက္မ ားကိုၾကည့္ရွဳရန္ သင္ဝင္ေရာက္သည့္ ေက ာင္းသည္ သူ သ႔မ
ို ဟိုတ္ သူမ ၏တက္ေရာက္ေနေသာ ေက ာင္း

ျဖစ္ပါသည္။

၎သည္

မမတ႔ို

ေက ာင္းသ႔မ
ို ေရာက္မွီ

ေနာက္ဘတ္စကားတစ္စီးသ႔ို

ေျပာင္းစီးရျခင္း

ျဖစ္်ားႏိုငသ
္ ည္။

သ႔ေ
ို သာ္လည္း

နံနက္ခ န္

သတေပးခ က္မ ားက ဘတ္စကားသည္ “ေနအမ္ (home)” ေက ာင္းဘတ္စကားမွတတ
္ င
ို ္သ႔ို ေရာက္ရလာၿပီ
ွ
အျဖစ္ ေပးပ႔ပ
ို ါသည္။ ဆလ
ို သ
ို ည္မာွ
ေက ာင္းသားအား အမ္်ားႏွင့န
္ ီးသည့္ မူလဘတ္စကားမွတတ
္ ိုင၌
္ လာႀကဳေသာ ဘတ္စကား၏တည္ေနရာကို သင္ ေတြ႕ရွရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူစြာပင္
ညေနပိုင္းတြင္

“ေနအမ္”

ဘတ္စကားမွတတ
္ ိုငသ
္ ႔ို

ဘတ္စကား

ေရာက္ရလာ
ွ

ေနသည္ကို

သင္

ေတြ႕ရွရမည္ျဖစ္ၿပီး

ထမ
ို တ
ွ ္တင
ို သ
္ ို႔

နီးကပ္စြာေရာက္ရလာစဥ္
ွ
သတေပးခ က္ကို သင္ လက္ခရ
ံ ရွပါမည္။
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပတ
္ ႔ ို ယခိုမအ
ွ သစ္ေျပာင္းေရႊ႕လာသည္ (ခရင
ို ထ
္ ဲသ႔ို သ႔မ
ို ဟိုတ္ အတြငး္ သ႔)ို ။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ အက္ပက
္ ို မည္သည့္အခ န္၌ အသံိုးျပဳ်ားႏိုငမ
္ ည္န ည္း။
A:

ဖြင့ခ
္ န္မွာ သင့္ခရိုငေ
္ က ာင္းအေပၚ မူတည္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲမႈၿပီးေနာက္တစ္ရက္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ခရိုငမ
္ ွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ 2-3

ရက္ အတြင္း အသံိုးျပဳခြင့္ရ်ားႏိုင္သည္။

www.Edulog.com

စာမ က္်ားႏွာ 2

မဘမ ား်ားႏွင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္သမ
ူ ား အတြက္ Edulog ၏ Parent Portal App ၏ အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္ မ ား

သတေပးခ က္မ ားအား လက္ခရ
ံ ရွျခင္း
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏
္ ေက ာင္းသားသည္ ဘတ္စကားေပၚ တက္စးီ သည့္အခါ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဆင္းသည့္အခါ ကၽြ်ားႏ္ိုပ္
မည္ကသ
ဲ့ ႔ ို သတေပးခ က္ ရရွပါမည္နည္း
A:

အက္ပထ
္ ဲရွ သတေပးခ က္ဇိုမ
ံ ားသည္ ဘတ္စကားမွ သင့္ေက ာင္းသား၏ဘတ္စကားမွတ္တင
ို ္

ဇံိုအတြင္းသ႔ို ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ သတေပးခ က္လက္ခံရရွခြင့္ ရွပါသည္။ သတေပးခ က္ ဇံိုမွာ
ဘတ္စကား

မွတတ
္ ိုငေ
္ ပၚတြင္

ဗဟထ
ို ားထားၿပီး

အခ င္းဝက္

0-2

မိုင္

ရရွ်ားႏိုင္ပါသည္။

သတေပးခ က္မ ားကို SETTINGS တက္ပ္ေအာက္တင
ြ ္ သတ္မတ
ွ ္ၿပီး ဇံိုမ ားကို ဖန္တီး်ားႏိုင္သည္။
သတေပးခ က္မ ားသည္ ဘတ္စကားတည္ေနရာေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ အခ ဳ႕ေသာ ခရိုင္မ ားသည္
ေက ာင္းသားမ ား ဘတ္စကားေပၚတြင္ “ပြတဆ
္ ြျဲ ခင္းဖြင့”္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ “ပြတဆ
္ ျြဲ ခင္းပတ္” သည့္အခါ
အခ က္အလက္မ ားကို

အသေပးပါသည္။

ဤအခ က္အလက္ကို

“WHERE’S

MY

CHILD”

ေရြးခ ယ္မႈအေပၚတြင္ ရွပါသည္။
Q: ဘတ္စကားသည္ ဘတ္စကားမွတတ
္ င
ို သ
္ ႔ို ေရာက္ရလာသည္
ွ
့ သတေပးခ က္ကို ကၽြ်ားႏ္ိုပ္ မည္သည့္
အခါတြင္ ရရွပါမည္နည္း။
A:

သတေပးခ က္ကို နံနက္ခင္း ဘတ္စကား မွတတ
္ င
ို ္ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ညေနခင္း ဘတ္စကားမွတတ
္ ိုင္

သ႔မ
ို ဟိုတ္ ်ားႏွစ္ခိုစလံိုး အတြက္ လက္ခရ
ံ ရွ်ားႏိုင္သည္။ တစ္ခစ
ို ီအတြက္ သတေပးခ က္ ဇံို ျပဳလိုပထ
္ ားပါ။
တစ္ခိုခ င္းစီအတြက္

ျခားနားေသာ

ဘတ္စကားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခစ
ို ီအတြက္

အခ င္းဝက္

ထား်ားႏိုင္ပါသည္။

အသင့္ေလ ာ္ဆိုးံ ျဖစ္ေစမည့္ေနရာတြင္

သတ္မတ
ွ ္ထားပါ။

ထ႔အ
ို ျပင္ သတေပးခ က္အတြက္ သင္ ထန္းခ ဳပ္မလ
ႈ ိုပ်ားႏ
္ ိုင္သည့္ အခ န္ဝင္းဒိုးတစ္ခိုလည္းရွပါသည္။
ပံိုမွန္အခ န္သည္

ဘတ္စကားမွတတ
္ င
ို ္ရပ္နားခ န္

ၿပီးေနာက္

ေနာက္တစ္နာရီမတင
ို ္မွီ

အထူးသျဖင့္ သင့္ဧရယာထဲတြင္ တူညီေသာဘတ္စကား ရွခဲ့ပါက

ျဖစ္သည္။

“ပိုမတ
ို င္းက ပ္ေစေသာ” ဝင္းဒိုး

တစ္ခိုကို သင္ သတ္မတ
ွ ္ျခင္းျပဳလိုပ်ားႏ
္ ိုင္ပါသည္။
Q: သတေပးခ က္မ ားအေပၚ မည္မွ စတ္ခ ်ားႏိုငပ
္ ါသနည္း။
A:

သတေပးခ က္ဇိုအ
ံ တြင္း၌

ေက ာင္းဘတ္စကားသည္

ပံိုမွန္

သင့္ဘတ္စကား
GPS

ျမည္သမ
ံ ားကို

ေရြ႕လ ားျဖစ္ေပၚမႈမွ
cloud

ထဲရွ

အက္ပ္

GPS

ျမည္သည့္အခါ

ေဒတာေဘ့စ္

သတေပးခ က္မ ားက

သ႔ို 10-20

စကၠန႔တ
္ ိုင္းတြင္

ေပးပ႔လ
ို ာသည္။
ေပးပ႔ေ
ို ပးပါသည္။

နည္းပညာမ ားအားလံိုးကဲ့သ႔ပ
ို င္ အေ်ားႏွာင့္အယွကမ
္ ား ျဖစ္ေပၚ်ားႏိုင္သည္။ ဆယ္လူလာ ဝန္ေဆာင္မႈ အေ်ားႏွာင့္အယွက္မ ား သ႔မ
ို ဟိုတ္ ဘတ္စကားေပၚရွ
GPS ယူနစ္ ျပတ္ေတာက္မမ
ႈ ား ရွခဲလ
့ ွ င္ ေ်ားႏွာင့္ေ်ားႏွးမႈမ ား ျဖစ္ေပၚ်ားႏိုင္သည္။ ဘတ္စကားေရာက္ရလာမည္
ွ
့ အခ န္ထက္ ဘတ္စကား ေရြ႕လ ားမႈအတြက္
အက္ပက
္ ို ႀကဳတင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမႈျပဳလိုပေ
္ ၾကာင္း ေသခ ာပါေစ။
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မဘမ ား်ားႏွင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရွာက္သမ
ူ ား အတြက္ Edulog ၏ Parent Portal App ၏ အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္ မ ား

အခ က္အလက္်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္း
Q: အျခားေသာ အက္ပအ
္ သံိုးျပဳသူမ ားသည္ ကၽြ်ားႏ္ိုပေ
္ က ာင္းသား၏ အခ က္အလက္မ ားကို ျမင္ေတြ႔ရပါသလား။
A:

မေတြ႕်ားႏိုင္ပါ

လိုအပ္ေသာ

လံိုၿခံဳေရး

နယ္ပယ္မ ားအထဲရွ

ပိုဂဳလ္မ ားကသာလွ င္

အက္ပထ
္ ရ
ဲ ွ

ေက ာင္းသား၏

သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး

အခ က္အလက္မ ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ်ားႏိုငသ
္ ည္။
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏
္ ဘတ္စကားမွတတ
္ င
ို ၏
္ အခ က္အလက္မ ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ လာပါသနည္း။
A: သင့္ေက ာင္းသား၏ ဘတ္စကားမွတတ
္ ိုင္ အခ န္ဇယားအစီအစဥ္ ်ားႏွင့္ တည္ေနရာသည္ သင့္ေက ာင္း၏ သယ္ယပ
ူ ို႔ေဆာင္ေရး ပံပ
့ ိုးသူ အသံိုးျပဳသည့္
Edulog လမ္းေၾကာင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ ထံမွ လာပါသည္။
Q: ကၽြ်ားႏ္ိုပေ
္ က ာင္းသား၏ ရိုပပ
္ ိုက
ံ ို အင္တာနက္ေပၚတြင္ သမ္းထားပါသလား။
A:

မဟိုတပ
္ ါ သင့္ ဖိုတို ဂယ္လရီမွ သ႔မ
ို ဟိုတ္ ကင္မရာျဖင့္အသစ္ရက
ို ထ
္ ားရာမွ အစျပဳသည့္ သင့္ အက္ပ်ားႏ
္ ွင့္ တြဖ
ဲ က္ထားေသာ ရိုပ္ပိုမ
ံ ားသည္

မိုဘင
ို ္းကရယာေပၚတြင္ အစျပဳသည့္ ေနထင
ို ္သူ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အက္ပက
္ ို ကိုရယာ်ားႏွစ္ခိုထတ
ဲ င
ြ ္ သင္ ေဒါင္းလိုတ္ လိုပထ
္ ားပါက ကရယာေပၚတြင္
သင္ ဓါတ္ပိုတ
ံ ဖ
ြဲ က္ျပဳလိုပထ
္ ားရန္ လအ
ို ပ္ပါမည္။
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