
BURMESE 

ပ ိုမ ိုေကာငး္မြန္ေသာ သယ္ယူပ ို႔ေဆာင္ေရး။.  

EDULOG ၏ PARENT PORTAL APP 

မ ဘမ ား်ားႏွင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရာွက္သမူ ား အတြက ္EDULOG ၏ PARENT PORTAL APP ၏ 
အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္မ ား 

 

အေထြေထြ 
 
Q:  Edulog ၏ Parent Portal ဆ ိုတာဘာလဲ။ ၎အားအသံိုးျပဳရန ္ကၽြ်ားႏ္ိုပ ္မညက္ဲသ့ ို႔ စာရငး္သြငး္မညန္ညး္။ 
A:  Education Logistics, Inc. (Edulog) မွ Parent Portal မ ိုဘ ိုင္း အက္ပသ္ည္ ခရ ိုင္ေက ာင္းအား ေက ာင္း၏ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရး ်ွားႏင့္ 
အစီအစဥဇ္ယား အခ က္အလကမ္ ားက ို မ ဘမ ား်ွားႏင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရွာကသ္ူမ ားတ ို႔်ားႏွင့္ ေဝမွ ခြင့္ေပးပါသည္။   အကပ္္သည ္ ေက ာင္းသား၏ 
ေက ာင္းဘတစ္ကားမတွတ္ ိုင္မ ား၏ တည္ေနရာ်ွားႏင့္ အစီအစဥဇ္ယား၏ အခ  န္်ွားႏင့္ပတ္သကသ္ည့္ အခ က္အလက္မ ားက ို ေပးပါသည။္ ၎သည ္
ေက ာင္းဘတစ္ကား၏ တည္ရွ ရာေနရာက ို ျပသေပးၿပီး ဘတ္စကားမတွ္တ ိုငသ္ ို႔ ေရာက္ရွ လာခါနီးခ  နတ္ြင္ သတ ေပးခ က ္ ေပးပါသည။္ Edulog ၏ 
ေက ာင္းသား စီးနင္းမႈ သင္ခန္းစာျဖင့္အတူ မ ဘမ ား်ွားႏင့္ျပဳစို ေစာင့္ေရွာက္သမူ ား တ ို႔သည္ မ မ တ ို႔၏ေက ာင္းသားမွ ဘတ္စကားေပၚေရာက္၍ ID ကဒက္ ို 
RFID ကဒ္ဖတ္စကေ္ပၚတြင္ ပြတဆ္ြသဲည့္အခါ်ားႏွင့္ ဘတ္စကားေပၚမွ ဆင္းသည့္အခါ သတ ေပးခ က္မ ားက ို လကခ္ံရရွ ပါသည။္ 
 
Edulog Parent Portal က ို Google Play Store 
သ ို႔မဟိုတ္ Apple App Store ထဲမ ွ
ေဒါင္းလိုတယ္ူ်ားႏ ိုင္ပါသည္။ “Edulog Parent Portal” က ို 
ရွာေဖြၿပီး စ မ္းျပာေရာင္ေနာကခ္ံေပၚရွ  
အျဖဴေရာငဘ္တစ္ကားျဖင့္ အကပ္က္ ို ေရြးခ ယပ္ါ။ 
 
အက္ပက္ ို သင္ေဒါင္းလိုတ္ၿပီးသည္်ွားႏင့္ သင့္ 
အီးေမးလလ္ ပ္စာက ို အသံိုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ 
စာရင္းသြင္းပါ။ 

 

မတွသ္ားရန-္  Edulog ၏ အျခားအကပ္တ္စခ္ိုျဖစသ္ည့္ Parent Portal Lite သည ္
အျဖဴေရာကေ္နာကခ္ေံပၚတြင ္စ မး္ျပာေရာငဘ္တစ္ကားရွ သည၊္ ထ ို႔ေၾကာင့္ မနွက္နေ္သာ 
အကပ္က္ ို ေဒါငး္လိုတယ္ရူန ္ဂရိုစ ိုကပ္ါ။  မနွက္နေ္သာ အကပ္က္ ို ရယရူန ္ယခိုပါရွ သည့္ 
QR ကိုဒ ္ရိုပပ္ံိုက ို အသံိုးျပဳပါ။ 

 
Q:  စပ နဘ္ာသာ ပံိုစျံဖင့္ ရရွ ်ားႏ ိုငပ္ါသလား။ 
A:  ရရွ ပါသည္။ အက္ပက္ ို သင္ ထည့္သြင္းၿပီးသြားသည္်ွားႏင့္ SETTINGS  တကပ္္ေပၚရွ  ဘာသာစကားက ို အဂၤလ ပဘ္ာသာမွ စပ နဘ္ာသာသ ို႔ 
ေျပာင္းလဲ်ားႏ ိုင္ပါသည။္ သင့္ေရြးခ ယ္မႈျဖင့္ ဘာသာစကားထဲတြင္ ဆက္လကလ္ိုပ္ေဆာငရ္န္ SAVE က ို ေရြးခ ယ္ေၾကာငး္ ေသခ ာပါေစ။  
 
Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပက္ေလးတစဥ္းီစအီတြက ္ကၽြ်ားႏ္ိုပ ္သးီသန္႔ မတွပ္ံိုတငသ္င့္ပါသလား။ 
A:  သင့္ခရ ိုင္ေက ာင္းအတြက္ တစ္ႀက မသ္ာ မွတပ္ံိုတင္ပါ။ တစ္ႀက မ္မတွပ္ံိုတင္စာရင္းသြင္းျခင္းသည္ သင္၌ လံိုၿခံဳေရးအခ က္အလက္ ရွ ထားသ ူ
သင့္ေက ာင္းသားမ ားအားလံိုးအတြက္ အခ က္အလက္မ ားက ို ၾကည့္ရွဳခြင့္ေပးသည္။ 
 

သင ္ယခို အက္ပ္က ို ထည့္သြင္းၿပီးသြားပါၿပီ - စတငအ္သံိုးျပဳျခင္း 
 
Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏္ ေက ာငး္သားအား Parent Portal ထဲတြင ္မညကဲ္သ့ ို႔ မတွပ္ံိုတငမ္ညန္ညး္။ 
A:  ၎အား STUDENT LIST တက္ပထ္တဲြင ္ “+” အ ိုငက္ြန္း သ ို႔မဟိုတ္ ADD STUDENT ခလိုတက္ ို ေရြးခ ာ္ျခင္းအားျဖင့္ ျပဳလိုပ္်ားႏ ိုင္ပါသည။္ 
သင့္ေက ာင္းသားအား မတွပ္ံိုတင္ရန္ လံိုၿခံဳေရးေသခ ာေစမႈအတြက္ သင္ အခ က္အလက္ 5 ခိုရွ ရပါမည္။ 
 

1. ေက ာင္းသား၏ ပထမဆံိုး နာမည္ (တ က မွနက္န္စြာ စာလံိုးေပါင္းပါ) 
2. ေက ာင္းသား၏ ေနာက္ဆံိုး နာမည္ (တ က မွနက္န္စြာ စာလံိုးေပါင္းပါ) 
3. ေက ာင္းသားအား ေက ာင္းအပထ္ားသည့္ ေက ာင္း။ 
4. ေက ာင္းသား၏ ေမြးသကရၠာဇ္ အခ ကအ္လက ္
5. ခရ ိုငေ္က ာင္းမွ ေပးအပ္ထားသည့္ ေက ာင္းသား ID နပံါတ။္ 
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Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပေ္က ာငး္သား၏ ပထမဆံိုး သ ို႔မဟိုတ ္ ေနာကဆ္ံိုး နာမညက္ ို မၾကာခဏ မာွးယြငး္စာလံိုးေပါငး္ပါသည ္ သ ို႔မဟိုတ ္ အမ  ဳ းမ  ဳ း 
စာလံိုးေပါငး္ထားပါသည။္ အကပ္ထဲ္တြင ္သ/ူသမူ ၏ အခ ကအ္လကက္ ို ၾကည့္ရွဳရန ္မညသ္ည့္ စာလံိုးေပါငး္ျဖင့္ ကၽြ်္ားႏိုပ ္အသံိုးျပဳရမညန္ညး္။ 
A:  ခရ ိုင္ေက ာင္း၏ ေက ာင္းသား အခ က္အလက္ စနစ္မွ အသံိုးျပဳသည့္ စာလံိုးေပါင္း်ွားႏင့္ လ ိုကဖ္ကသ္ည့္ ေက ာငး္သား၏ ပထမဆံိုး ်ားႏွင့္ ေနာကဆ္ံိုး 
နာမညက္ ို သင္ အသံိုးျပဳသင့္သည္။ 
 
Q:  ေက ာငး္ (SCHOOL) အခ ကအ္လကထဲ္တြင ္ကၽြ်္ားႏိုပေ္က ာငး္သား၏ ေက ာငး္က ို ရာွေဖြရန ္ကၽြ်ားႏ္ိုပ ္အခကအ္ခဲျဖစ ္ ရွ ပါသည။္ ကၽြ်္ားႏိုပ ္ဘာေတြမ ား 
ေမက့ နပ္ါသနညး္။ 
A:  သင့္ေက ာင္းသား၏ ေက ာင္းက ို ေရြးခ ယ္ရန္ ်ွားႏစ္နည္း ရွ ပါသည။္ 

1. ပထမတစ္နည္းမွာ ေက ာင္းအမည္ေပၚတြင ္ အေျခခံၿပီး ရာွေဖြ်ားႏ ိုင္သည္။ ေက ာင္းအမညတ္စစ္ တတ္စ္ပ ိုင္းက ို သင္ ရ ိုကထ္ည့္စဥ ္
အဆ ိုပါနာမည္်ွားႏင့္ လ ိုက္ဖကသ္ည့္ ေက ာင္းမ ားက ို အျပည့္အစံို သ ို႔မဟိုတ္ တစစ္ တတ္စ္ပ ိုင္း ေတြ႕ရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ Booker T. 
Washington ေက ာင္းအတြက္ “Booker” သ ို႔မဟိုတ ္ “Washington” ျဖင့္ သင ္ စတငရ္ ိုကထ္ည့္လ ိုကလ္ွ င္ လ ိုကဖ္ကသ္ည့္ ေက ာင္းမ ား 
ေပၚလာပါမည္။ 

2. ေနာကတ္စ္နည္းအားျဖင့္ ေက ာငး္ေနရာ၏ ညာဖက္ရွ  ေျမပံိုငယ ္အ ိုငက္ြန္းေပၚတြင္ သင္ ်ွားႏ ပ္်ားႏ ိုင္ပါသည္၊ ၿပီးလွ င ္ ေက ာင္းက ို ေျမပံိုေပၚတြင ္
ေနရာခ ၿပီး ေက ာင္းတည္ေနရာ၌ ျပသသည့္ အ ိုင္ကြန္းက ို ေရြးခ ယပ္ါ။ 

Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏္ ေက ာငး္သားက ို ဆ ိုငး္ငံျ့ခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္ပယခ္ ျခငး္ အျဖစ ္ျပသသည။္ ကၽြ်္ားႏိုပ ္ဘာလိုပရ္မညန္ညး္။ 
A:  မ ားေသာအားျဖင့္ လံိုၿခံဳေရးအခ ကအ္လက္ 5 ခို စလံိုး်ွားႏင့္ လ ိုက္ဖက္မႈ မရွ ခဲ့ပါက ေက ာင္းသားမတွ္ပံိုတင္ျခင္းတြင ္ဆ ိုင္းငံ့ျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ပယ္ခ ျခင္း 
အျဖစ္ ျပသပါသည။္ အက္ပထ္တဲြင ္ ဤေက ာင္းသားက ို ေရြးခ ယ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ ျဖည့္ထည့္ထားသည့္ အခ က္အလက္မ ားက ို ေတြ႕ျမင်္ားႏ ိုင္ၿပီး 
စာစီစာရ ိုက္ အမာွးမ ားက ို စစ္ေဆးရန ္ အခ က္အလက္မ ားက ို စစေ္ဆးမႈျပဳလိုပ်္ားႏ ိုင္ပါသည္။ နာမည ္ စာလံိုးေပါင္းျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ခရ ိုင္ ID နံပါတ္ 
မ ား်ွားႏင့္ပတသ္က္ၿပီး သင ္ေမးခြန္းမ ားရွ ပါက ေက ာင္းသား၏ေက ာင္းသ ို႔ သင ္ဆက္သြယသ္င့္ပါသည။္ 
 
Q:  ေက ာငး္သားတစဥ္းီက ို ကၽြ်္ားႏိုပ၏္ အကပ္မ္ ွမညက္ဲသ့ ို႔ ပယဖ္ က်္ားႏ ိုငပ္ါသနညး္။ 
A:  ေက ာင္းသား (STUDENTS) တက္ပမ္ွ ထ ိုေက ာင္းသားအတြက္ ဗယဖ္ကသ္ ို႔ ပြတ္တ ိုကပ္ါ။ ၎သည္ မတွပ္ံိုတငစ္ာရင္းသြင္းျခင္းအား ဆ ိုငး္ငံ့ျခင္း 
သ ို႔မဟိုတ္ ပယခ္ ျခင္း အတြက္ ျပဳလိုပသ္ည့္ လိုပ္ငန္းစဥ္လည္းျဖစ္ပါသည။္ 
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www.Edulog.com 

စာမ က်ွ္ားႏာ 2 

  

အကပ္ ္(APP) အသံိုးျပဳျခငး္ 
 
Q:  ဟိုမး္ (HOME) တကပ္တ္ြင ္မညသ္ညတ္ ို႔အား ကၽြ်ားႏ္ိုပ ္သ ရွ ရပါသနညး္။ 
A:  HOME တက္ပတ္ြင္ သင့္အက္ပ၌္ သင ္ထည့္ထားသည့္ ေက ာင္းသားတစ္ဦးစ ီအတြက ္ခရီးစဥ္၏ အေျခခံ အခ က္အလက္မ ားက ို ျပသေပးသည။္ 
၎သည္ ပံိုမွန္အားျဖင့္ မနက္ပ ိုင္း ်ားႏွင့္ ညေနပ ိုင္း ခရီးစဥ္မ ား ျဖစ္ပါသည္။ ခရီးစဥတ္စခ္ိုစီအတြက္ ေက ာငး္သား၏အမည္၊ ခရီးစဥ္အတြက ္
သတ ေပးခ ကမ္ ား ဖြင့္ထားျခင္း ရွ ၊မရွ ၊ ႀက ဳခ  န္ ်ွားႏင့္ ပ ို႔ခ  န္ အစီအစဥဇ္ယား ်ားႏွင့္ ဘတစ္ကားနံပါတ္ မ ားက ို  ျပသေပးပါသည။္ ခရီးစဥ္မ ားသည ္
ေနာကလ္ာမည့္ ႀက ဳခ  န္ သ ို႔မဟိုတ္ ပ ို႔ခ  န္ မ ားက ို အစဥ္အတ ိုင္း ျပသေပးသည္။ 
 
Q:  Home စခရငမ္ က်ွ္ားႏာျပင၏္ ညာဖကထ္ ပပ္ ိုငး္ရွ  စာအ တ ္အ ိုငက္ြနး္က ဘာျဖစပ္ါသနညး္။ 
A:  သင့္ခရ ိုင္ေက ာင္း သယယ္ူပ ို႔ေဆာငေ္ရးဌာနမွ အကပ္္အသံိုးျပဳသည့္ မ ဘမ ား်ွားႏင့္ အျခားသမူ ားထသံ ို႔ အမွာစကားမ ား ေပးပ ို႔်ားႏ ိုင္ပါသည္။ 
အမွာစကားမ ားက ို သီးျခား တစ္ဦးစီ သ ို႔မဟိုတ္ ဘတစ္ကားလမ္းေၾကာင္း်ွားႏင့္ သီးျခား သတမ္တွ္လႊဲအပထ္ားသည့္ေက ာင္းသားမ ားထသံ ို႔ ေပးပ ို႔်ားႏ ိုငသ္ည။္ 
အဆ ိုပါ အမွာစကားမ ားက ို အကပ္္ အသံိုးျပဳသူမ ားက မ မ တ ို႔၏ ဖိုန္းထတဲြင္ သတ ေပးခ ကတ္စခ္ိုအျဖစ္ လက္ခရံရွ ပါသည္။ စာအ တ္ အ ိုငက္ြနး္က ို 
ေရြးခ ယ္ျခင္းျဖင့္ ယခင ္လကခ္ံရရွ သည့္ အမွာစကားမ ားက ို ၾကည့္ရွဳရန္ အခြင့္ရရွ သည္။ 
 
Q:  ႀက ဳခ  န ္်ွားႏင့္ ပ ို႔ခ  န ္မ ားသည ္ဘာက ို ဆ ိုလ ိုပါသနညး္။ အကြာအေဝးဆ ိုသညမ္ာွ အဘယန္ညး္။ 
A:  HOME တကပ္္ သ ို႔မဟိုတ္ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရး အခ  န္ဇယား (Transportation Schedule) စခရင္မ က္်ွားႏာျပင္၊ တည္ေနရာမ ား်ွားႏင့္ ႀက ဳခ  န ္ ်ွားႏင့္ 
ပ ို႔ခ  န္မ ားက ို ခရ ိုင္ေက ာင္းမွ စစီဥထ္ားသည္။ အကယ၍္ ခရ ိုငမ္ွ ကြျဲပားျခားနားေသာ သယယ္ူပ ို႔ေဆာင္ေရး အခ  န္ဇယား မ ားက ို ရကသ္တၲပတ္၏ 
ျခားနားရက္မ ားတြင ္ ထ န္းသ မ္းထားပါက ထ ိုအစအီစဥဇ္ယား သညလ္ည္း ဤေနရာတြင္ ေပၚလာပါသည။္ MY BUS တကပ္္ ေပၚတြင ္ က ီးကန္းမ ား 
ပ ံသန္းေနသည့္အေလ ာက္ သတ္မတွထ္ားသည့္ ဘတစ္ကားမတွတ္ ိုငမ္ွ ေလာေလာဆယ္ ေရာက္ရွ ေနသည့္ အကြာအေဝးက ို ျပသပါသည။္ 
 
Q:  ဘတစ္ကား အ ိုငက္ြနး္မ ွျပသေပးသည့္ ေန႔စြဲ ်ွားႏင့္ အခ  န ္ရွ ပါသည။္ ၎သည ္ဘာက ို ဆ ိုလ ိုပါသနညး္။ 
A:  MY BUS တက္ပ္ ေပၚတြင္ ေက ာင္းဘတ္စကားအတြက္ ေနာက္ဆံိုး တင္ျပထားသည့္ အခ  န္က ို ဘတ္စကား အ ိုငက္ြန္းနံေဘးတြင္ ျပသေပးသည္။ 
မတွခ္ က-္  ဘတစ္ကား၏တည္ေနရာက ို မ ားမၾကာမကီ တင္ျပျခင္း မရွ ခဲ့ပါက ၎တြင ္ GPS အခ က္ျပ အခကအ္ခဲ သ ို႔မဟိုတ္ အျခား ဆကသ္ြယမ္ႈ 
ျပႆမ ား ရွ ်ားႏ ိုင္ေၾကာင္း အကပ္္အသံိုးျပဳသူမ ားအေနျဖင့္ နားလညသ္င့္ပါသည္။ ယခိုလ ိုအေျခအေနမ  ဳးတြင္ ေက ာင္းသားမ ားသည ္
ပံိုမွနဘ္တ္စကားေရာက္ခ  န္ မတ ိုင္မွီ 5 မ နစ္ အလ ိုတြင္ မ မ တ ို႔၏ ဘတစ္ကားမွတတ္ ိုငသ္ ို႔ သတင္းပ ို႔သင့္သည္။ ကၽြ်္ားႏိုပ္၏ ဘတစ္ကား ဘယမ္ွာရွ သလဲ 
(Where’s My Bus) တြင္ မ ဘမ ား မွနက္နစ္ြာ နားလည္ေစရန္အတြက ္အခ  န္ ေဖာ္ျပမႈမွာ အေရးႀကီးေသာ အခ က္အလက္ ျဖစပ္ါသည။္ 
 
Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပတ္ ို႔၏ ေက ာငး္ဘတစ္ကားက ို ကၽြ်္ားႏိုပ ္ဘာေၾကာင့္ မေတြ႕ရပါသနညး္။ 
A:  ဘတ္စကား အ ိုငက္ြန္းက ို ေျမပံိုေပၚတြင္ မညသ္ည့္အခ  န္၌ ေပၚလာေစမညက္ ို ခရ ိုင္ေက ာင္းမွ သတ္မတွ္ခြင့္ရွ သည္။ ခရ ိုငမ္ ားစြာတ ို႔သည္ 
ဘတ္စကားမ ား လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေျပးေနသည့္အခါ၌ သာလွ င ္ဘတစ္ကားအ ိုင္ကြန္းက ို ျပသရန္ ဆံိုးျဖတ္ပါသည။္ 
 
Q:  ေျမပံို မမနွခဲ္ပ့ါက ဘာျဖစမ္ညန္ညး္။ 
A:  Edulog ၏ မ ဘ အက္ပ္ သည္ ၎၏အေျခခံ ေျမပံိုက ို ျပသရန္ Google Maps က ို အသံိုးျပဳပါသည။္ မညသ္ည့္ ေျမပံို အရင္းအျမစ္မွ  ၿပီးျပည့္စံိုျခငး္ 
မရွ ပါ၊ သ ို႔ေသာ္ အက္ပ္အား တ က မနွက္နစ္ြာ ပံပ့ ိုးေပးရန ္Google Maps ထတဲြင္ အခ ကအ္လကမ္ ားက ို ကၽြ်္ားႏိုပတ္ ို႔ ေတြ႕ရွ ရပါသည။္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာမာွ 
Edulog သည္ Google ၏ အေျခခံေျမပံိုက ို ခ ကခ္ င္း အမွားျပင်္ားႏ ိုင္စြမ္း မရွ ပါ။ အခ က္အလက္မ ားက ို  https://www.google.com/maps  ေရြးခ ယမ္ႈျဖင့္ 
ရွ  “send feedback” မတွဆင့္လည္း Google Maps သ ို႔ သင္ တ ိုက္ရ ိုက္ ေပး်ားႏ ိုင္ပါသည ္
 
Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏္ ေက ာငး္သားသည ္အျခားဘတစ္ကားသ ို႔ ေျပငး္စးီပါသည။္ ဤတြင ္အကပ္ ္အေနျဖင့္ မညကဲ္သ့ ို႔ လိုပေ္ဆာငပ္ါသနညး္။ 
A:  ေက ာင္းသား၏အခ က္အလက္မ ားက ိုၾကည့္ရွဳရန္ သင္ဝငေ္ရာကသ္ည့္ ေက ာင္းသည ္ သူ သ ို႔မဟိုတ္ သူမ ၏တကေ္ရာက္ေနေသာ ေက ာင္း 
ျဖစ္ပါသည။္ ၎သည္ မ မ တ ို႔ ေက ာင္းသ ို႔မေရာက္မွ ီ ေနာကဘ္တ္စကားတစစ္ီးသ ို႔ ေျပာင္းစီးရျခင္း ျဖစ်္ားႏ ိုငသ္ည။္ သ ို႔ေသာ္လည္း နံနက္ခ  န ္
သတ ေပးခ ကမ္ ားက ဘတစ္ကားသည္ “ေနအ မ္ (home)” ေက ာင္းဘတ္စကားမွတတ္ ိုင္သ ို႔ ေရာကရ္ွ လာၿပီ အျဖစ္ ေပးပ ို႔ပါသည္။ ဆ ိုလ ိုသည္မာွ 
ေက ာင္းသားအား အ မ္်ွားႏင့္နီးသည့္ မူလဘတ္စကားမတွတ္ ိုင၌္ လာႀက ဳေသာ ဘတ္စကား၏တည္ေနရာက ို သင္ ေတြ႕ရွ ရမည္ျဖစသ္ည္။  အလားတူစြာပင္ 
ညေနပ ိုင္းတြင္ “ေနအ မ္” ဘတစ္ကားမတွတ္ ိုငသ္ ို႔ ဘတစ္ကား ေရာက္ရွ လာ ေနသညက္ ို သင္ ေတြ႕ရွ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထ ိုမတွ္တ ိုငသ္ ို႔ 
နီးကပ္စြာေရာက္ရွ လာစဥ္ သတ ေပးခ ကက္ ို သင္ လက္ခရံရွ ပါမည။္ 
 
Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပတ္ ို႔ ယခိုမအွသစေ္ျပာငး္ေရႊ႕လာသည ္(ခရ ိုငထဲ္သ ို႔ သ ို႔မဟိုတ ္အတြငး္သ ို႔)။ ကၽြ်ားႏ္ိုပ ္အကပ္က္ ို မညသ္ည့္အခ  န၌္ အသံိုးျပဳ်ားႏ ိုငမ္ညန္ညး္။ 
A:  ဖြင့္ခ  န္မွာ သင့္ခရ ိုငေ္က ာင္းအေပၚ မတူညပ္ါသည။္ ေျပာင္းလမဲႈၿပီးေနာကတ္စ္ရက္ သ ို႔မဟိုတ္ ခရ ိုငမ္ွအေကာင္အထညေ္ဖာ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ 2-3 
ရက္ အတြင္း အသံိုးျပဳခြင့္ရ်ားႏ ိုင္သည။္  

https://www.google.com/maps


မ ဘမ ား်ွားႏင့္ ျပဳစိုေစာင့္ေရာွကသ္မူ ား အတြက ္Edulog ၏ Parent Portal App ၏ အေမးမ ားေသာ ေမးခြနး္မ ား 

www.Edulog.com 
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သတ ေပးခ ကမ္ ားအား လကခ္ရံရွ ျခငး္ 
 
Q:  ကၽြ်္ားႏိုပ၏္ေက ာငး္သားသည ္ဘတစ္ကားေပၚ တကစ္းီသည့္အခါ သ ို႔မဟိုတ ္ဆငး္သည့္အခါ ကၽြ်ားႏ္ိုပ ္
မညကဲ္သ့ ို႔ သတ ေပးခ က ္ရရွ ပါမညန္ညး္ 
A:  အကပ္ထ္ဲရွ  သတ ေပးခ က္ဇံိုမ ားသည္ ဘတ္စကားမွ သင့္ေက ာင္းသား၏ဘတ္စကားမတွ္တ ိုင္ 
ဇံိုအတြင္းသ ို႔ ဝင္ေရာကလ္ာသည့္အခါတြင္ သတ ေပးခ ကလ္ကခ္ံရရွ ခြင့္ ရွ ပါသည္။ သတ ေပးခ က္ ဇံိုမွာ 
ဘတ္စကား မတွတ္ ိုငေ္ပၚတြင္ ဗဟ ိုထားထားၿပီး အခ င္းဝက္ 0-2 မ ိုင္ ရရွ ်ားႏ ိုင္ပါသည္။ 
သတ ေပးခ ကမ္ ားက ို SETTINGS တက္ပ္ေအာကတ္ြင္ သတ္မတွ္ၿပီး ဇံိုမ ားက ို ဖနတ္ီး်ားႏ ိုင္သည္။ 
သတ ေပးခ ကမ္ ားသည္ ဘတ္စကားတည္ေနရာေပၚတြင ္ အေျခခပံါသည။္ အခ  ဳ႕ေသာ ခရ ိုင္မ ားသည ္
ေက ာင္းသားမ ား ဘတ္စကားေပၚတြင ္ “ပြတဆ္ြျဲခင္းဖြင့္” သ ို႔မဟိုတ ္ “ပြတဆ္ြျဲခင္းပ တ္” သည့္အခါ 
အခ က္အလက္မ ားက ို အသ ေပးပါသည္။ ဤအခ က္အလကက္ ို “WHERE’S MY CHILD” 
ေရြးခ ယ္မႈအေပၚတြင္ ရွ ပါသည။္ 
 
Q: ဘတစ္ကားသည ္ဘတစ္ကားမတွတ္ ိုငသ္ ို႔ ေရာကရ္ွ လာသည့္ သတ ေပးခ ကက္ ို ကၽြ်္ားႏိုပ ္ မညသ္ည့္ 
အခါတြင ္ရရွ ပါမညန္ညး္။ 
A:  သတ ေပးခ ကက္ ို နံနက္ခင္း ဘတ္စကား မွတတ္ ိုင္ သ ို႔မဟိုတ္ ညေနခင္း ဘတစ္ကားမတွတ္ ိုင ္
သ ို႔မဟိုတ္ ်ွားႏစ္ခိုစလံိုး အတြက္ လက္ခရံရွ ်ားႏ ိုင္သည။္ တစ္ခိုစီအတြက္ သတ ေပးခ က္ ဇံို ျပဳလိုပထ္ားပါ။ 
တစခ္ိုခ င္းစီအတြက ္ ျခားနားေသာ အခ င္းဝက ္ ထား်ားႏ ိုင္ပါသည္။ 
ဘတ္စကားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခိုစီအတြက္ အသင့္ေလ ာ္ဆံိုးျဖစ္ေစမည့္ေနရာတြင ္ သတမ္တွ္ထားပါ။ 
ထ ို႔အျပင္ သတ ေပးခ က္အတြက္ သင္ ထ န္းခ ဳပ္မႈလိုပ်္ားႏ ိုင္သည့္ အခ  န္ဝင္းဒ ိုးတစခ္ိုလည္းရွ ပါသည။္ 
ပံိုမွန္အခ  နသ္ည ္ ဘတစ္ကားမတွတ္ ိုင္ရပန္ားခ  န္ ၿပီးေနာက္ ေနာကတ္စန္ာရီမတ ိုင္မွီ ျဖစ္သည။္ 
အထူးသျဖင့္ သင့္ဧရ ယာထတဲြင္ တညူီေသာဘတ္စကား ရွ ခဲ့ပါက   “ပ ိုမ ိုတင္းက ပေ္စေသာ” ဝင္းဒ ိုး 
တစခ္ိုက ို သင္ သတ္မတွ္ျခင္းျပဳလိုပ်္ားႏ ိုင္ပါသည္။ 
 
Q:  သတ ေပးခ ကမ္ ားအေပၚ မညမ္ ွ စ တခ္  ်ားႏ ိုငပ္ါသနညး္။ 
A:  သတ ေပးခ က္ဇံိုအတြင္း၌ သင့္ဘတ္စကား ေရြ႕လ ားျဖစေ္ပၚမႈမွ GPS ျမည္သည့္အခါ သတ ေပးခ က္မ ားက ေပးပ ို႔လာသည။္ 
ေက ာင္းဘတစ္ကားသည္ ပံိုမွန္ GPS ျမည္သမံ ားက ို cloud ထရဲွ  အက္ပ္ ေဒတာေဘစ့္ သ ို႔ 10-20 စကၠန္႔တ ိုင္းတြင္ ေပးပ ို႔ေပးပါသည။္ 
နည္းပညာမ ားအားလံိုးကဲ့သ ို႔ပင ္ အေ်ွားႏာင့္အယွကမ္ ား ျဖစေ္ပၚ်ားႏ ိုင္သည။္ ဆယလ္ူလာ ဝန္ေဆာငမ္ႈ အေ်ွားႏာင့္အယွက္မ ား သ ို႔မဟိုတ ္ ဘတစ္ကားေပၚရွ  
GPS ယနူစ္ ျပတ္ေတာက္မႈမ ား ရွ ခဲလ့ွ င္ ေ်ွားႏာင့္ေ်ားႏွးမႈမ ား ျဖစေ္ပၚ်ားႏ ိုင္သည။္ ဘတ္စကားေရာက္ရွ လာမည့္ အခ  နထ္က္ ဘတစ္ကား ေရြ႕လ ားမႈအတြက္ 
အက္ပက္ ို ႀက ဳတင္ ေစာင့္ၾကည့္စစေ္ဆးမႈျပဳလိုပေ္ၾကာင္း ေသခ ာပါေစ။ 
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အခ ကအ္လက်ွ္ားႏင့္ ပတသ္ကသ္ည့္အေၾကာငး္  
 
Q:  အျခားေသာ အကပ္အ္သံိုးျပဳသမူ ားသည ္ကၽြ်ားႏ္ိုပေ္က ာငး္သား၏ အခ ကအ္လကမ္ ားက ို ျမငေ္တြ႔ရပါသလား။ 
A:  မေတြ႕်ားႏ ိုင္ပါ လ ိုအပ္ေသာ လံိုၿခံဳေရး နယ္ပယမ္ ားအထရဲွ  ပိုဂ  ဳလ္မ ားကသာလွ င္ အက္ပထ္ရဲွ  ေက ာင္းသား၏ သယယ္ူပ ို႔ေဆာငေ္ရး 
အခ က္အလက္မ ားက ို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳ်ားႏ ိုငသ္ည္။ 
 
Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပ၏္ ဘတစ္ကားမတွတ္ ိုင၏္ အခ ကအ္လကမ္ ားသည ္မညသ္ည့္ေနရာမ ွလာပါသနညး္။ 
A:  သင့္ေက ာင္းသား၏ ဘတ္စကားမတွတ္ ိုင္ အခ  န္ဇယားအစအီစဥ္ ်ွားႏင့္ တည္ေနရာသည္ သင့္ေက ာင္း၏ သယယ္ပူ ို႔ေဆာငေ္ရး ပံပ့ ိုးသူ အသံိုးျပဳသည့္ 
Edulog လမ္းေၾကာင္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ စနစ္ ထံမွ လာပါသည။္  
 
Q:  ကၽြ်ားႏ္ိုပေ္က ာငး္သား၏ ရိုပပ္ံိုက ို အငတ္ာနကေ္ပၚတြင ္သ မး္ထားပါသလား။ 
A:  မဟိုတပ္ါ သင့္ ဖ ိုတ ို ဂယလ္ရီမ ွ သ ို႔မဟိုတ္ ကင္မရာျဖင့္အသစ္ရ ိုကထ္ားရာမွ အစျပဳသည့္ သင့္ အက္ပ်ွ္ားႏင့္ တြဖဲကထ္ားေသာ ရိုပ္ပံိုမ ားသည ္
မ ိုဘ ိုင္းက ရ ယာေပၚတြင ္အစျပဳသည့္ ေနထ ိုင္သ ူျဖစသ္ည္။ အကယ၍္ အက္ပက္ ို က ိုရ ယာ်ွားႏစ္ခိုထတဲြင္ သင္ ေဒါင္းလိုတ္ လိုပထ္ားပါက က ရ ယာေပၚတြင္ 
သင္ ဓါတပ္ံိုတြဖဲက္ျပဳလိုပထ္ားရန ္လ ိုအပ္ပါမည္။ 


