
NEPALI 

स्मार्टर यातायात।  

EDULOG को अभििावक पोर्टल एप 

आमाबवुा तथा स्याहारकताटहरूका लाभि बारम्बार सोभिएका प्रश्नहरू 
 

सामान्य 

 

प्रश्न:  Edulog को अभििावक पोर्टल िनकेो के हो? मलै ेयसलाई प्रयोि िनटका लाभि कसरी साइन अप िन?े 

उत्तर:  Education Logistics, Inc. (Edulog) द्वारा अभििावक पोर्टल मोबाइल एपले आमाबवुा र स्याहारकताटहरूसँि योजनाबद्ध र वास्तभवक भवद्यालय 

यातायातसम्बन्िी जानकारी साझा िनट भिभस्िक्र्हरूलाई अनुमभत दिन्छ। एपले योजनाबद्ध समयमा नवीनतम जानकारी र भवद्याथीको भवद्यालय बस भबसौनीहरूको 

स्थान प्रिान िछट। यसल ेभवद्यालय बसको भस्थभत िखेाउन र बस भबसौनीहरूको नभजकै बसको रूपमा सतकटता दिन सक्छ। Edulog को भवद्याथीको राइिरभिप मोड्यूलका 

साथ, आमाबवुा र स्याहारकताटहरूले आफ्नो भवद्याथी बसमा चढ्ने र बसबार् झन ेसमयमा RFID कािट ररिरमा आइिी कािट स्वाइप ििाट सूचनाहरू प्राप्त िनुटहुन्छ। 

 

Google Play Store वा Apple App Store बार् Edulog 

Parent Portal िाउनलोि िनुटहोस्। “Edulog Parent 

Portal” को लाभि खोज्नहुोस् र र्ील पृष्ठिभूममा सेतो बसका 

साथ एप छनोर् िनुटहोस्। 

 

तपाईंले एप िाउनलोि िररसकेपभछ, आफ्नो इमेल ठेिानाको 

प्रयोि िरेर साइन अप िनुटहोस्। 

 

नोर्:  Edulog को अन्य अभििावक एप, अभििावक पोर्टल लाइर्मा सतेो पषृ्ठिभूमसिँको र्ील बस 

छ, त्यसलै ेसही एप िाउनलोि िनट ध्यान परु् याउनहुोस।्  यहा ँभचभित QR कोि तभस्वर प्रयोि 

िनाटल ेसही एप पहुँच हुन ेछ। 

 

प्रश्न:  स्पनेी ससं्करण छ? 

उत्तर:  छ। तपाईंल ेएप स्थापना िररसकेपभछ, िाषालाई सेरर्ङ ट्याबमा अङ्ग्रेजीिेभख स्पेनीमा पररवतटन िनट सदकन्छ। तपाईंल ेछनोर् िनुटिएको िाषामा जारी राख्नका 

लाभि बचत िनुटहोस् चयन िनट सुभनभित िनुटहोस्। 

 

प्रश्न:  के मलै ेमरेा हरेक बालबाभलकाको लाभि छुट्टाछुटै्ट िताट िनुटपछट? 

उत्तर:  तपाईंको स्कूल भिभस्िक्र्का लाभि एकपर्क माि िताट िनुटहोस्। एकल िताटले तपाईंसँि सुरभित जानकारी िएका सब ैभवद्याथीहरूका लाभि जानकारी पहुँच िनट 

तपाईलाई अनुमभत दिन्छ। 

 

अब तपाईंले एप स्थापना िनुटिएको छ - सुरु िि ै

 

प्रश्न:  मलै ेमरेो भवद्याथीलाई अभििावक पोर्टलमा कसरी िताट िन?े 

उत्तर:  यसलाई “+” आइकन वा भवद्याथी थप्नुहोस् बर्नलाई चयन िरेर भवद्याथी सूची ट्याबबार् पूरा िररन्छ। तपाईंको भवद्याथीलाई िताट िनटका लाभि, तपाईंसँि सुरिा 

सुभनभित िनटका लाभि जानकारीको 5 अंिहरू हुनपुछट। 

 

1. भवद्याथीको पभहलो नाम (सही उच्चारण) 

2. भवद्याथीको अभन्तम नाम (सही उच्चारण) 

3. भवद्याथीलाई भनयुक्त िररएको भवद्यालय 

4. भवद्याथीको जन्मभमभत 

5. स्कूल भिभस्िक्र्द्वारा भनयुक्त िररएको भवद्याथीको आइिी नम्बर। 
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प्रश्न:  मरेो भवद्याथीको पभहलो वा अभन्तम नाम प्राय: िलत उच्चारण िएको हुन्छ वा बहु उच्चारण हुन्छ। एपमा उहाकँो जानकारी पहुँच िनट मलै ेकस्तो उच्चारण प्रयोि 

िन?े 

उत्तर:  तपाईंले स्कूल भिभस्िक्र्को भवद्याथीको जानकारी प्रणालीद्वारा प्रयोि िररएको भहजे्जसँि मेल खान ेपभहलो र अभन्तम नामको भहजे्जलाई प्रयोि िनुटपछट। 

 

प्रश्न:  मलाई भवद्यालय ििेमा िनटका लाभि मरेो भवद्याथीको भवद्यालय फेला पानट समस्या िइरहेको छ। मलै ेके छुर्ाउँिै छु? 

उत्तर:  तपाईंको भवद्यालयको भवद्याथी चयन िने िईुवर्ा तररका छन्। 

1. एउर्ा भवद्यालयको नाममा आिाररत रहेको खोज्न ु हो। तपाईंल े भवद्यालयको नामको िाि र्ाइप िरेअनुसार, तपाईंल े उक्त नामसँि मेल खान े

भवद्यालयहरूलाई पूणट वा आंभिक रूपमा िेख्न सकु्नहुन ेछ। उिाहरणका लाभि, Booker T. Washington School को लाभि, तपाईंले “Booker” वा 

“Washington” र्ाइप िनट सुरु िनट सकु्नहुन्छ र मेल खान ेभवद्यालयहरूको सूची िेखा पन ेछन्। 

2. वैकभपपक रूपमा, तपाईंले भवद्यालय िेिको िायाँमा रहेको सानो नक्सा आइकनमा भक्लक िनट सकु्नहुन्छ र त्यसपभछ भवद्यालय स्थानमा प्रिर्िटत आइकन 

चयन िरेर, नक्सामा भवद्यालय पत्ता लिाउन सकु्नहुन्छ। 

प्रश्न:  मरेो भवद्याथीलाई भवचारािीन वा अस्वीकार िररएको िेखाउँछ। मलै ेके िन?े 

उत्तर:  सामान्यतया, सबै 5 सुरिा िेिहरू मेल खािैनन् िने भवद्याथीको िताटलाई भवचारािीन वा अस्वीकार िररएको िेखाउँछ।  तपाईं एपमा यो भवद्याथीलाई चयन 

िरेर र र्ाइपोरादफक िुरर्हरूका लाभि जाँच िनट िार्ालाई जाँच िरेर आफ्नो प्रभवष्ट िनुटिएको िार्ालाई हेनट सकु्नहुन्छ। तपाईंसँि नामको भहजे्ज वा भिभस्िक्र् आइिी 

नम्बरको बारेमा प्रश्नहरू छन ्िने, तपाईंले भवद्याथीको भवद्यालयलाई सम्पकट  िनुटपछट। 

 

प्रश्न:  मलै ेमरेो एपबार् भवद्याथीलाई कसरी मरे्ाउन?े 

उत्तर:  भवद्याथीहरूका ट्याबबार्, उक्त भवद्याथीको लाभि बायाँभतर स्वाइप िनुटहोस्। यो तपाईंल ेभवचारािीन वा अस्वीकार िताट मेर्ाउनका लाभि प्रयोि िन ेप्रदिया पभन 

हो। 
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एप प्रयोि िरेर 

 

प्रश्न:  िहृ ट्याबल ेमलाई के बताउँछ? 

उत्तर:  िहृ ट्याबल ेतपाईंल ेआफ्नो एपमा थप्नुिएको प्रत्यके भवद्याथीका लाभि आिारिूत रिपसम्बन्िी जानकारी िेखाउँछ। सामान्यतया यो भबहान र दिउँसोको रिप हुन े

छ। सूचनाहरू रिप, भनिाटरण िररएको भलन जाने र छोड्न जान ेसमय र बस नम्बरका लाभि सदिय िररएपभन, प्रत्येक रिपको लाभि एपले भवद्याथीको नाम प्रििटन िछट। 

अको भलन जान ेवा छोड्न जान ेसमयको लाभि रिपहरू प्रिर्िटत िररन्छ। 

 

प्रश्न:  िहृ भस्िनको िीषट िायामँा रहेको खाम आइकन िनकेो के हो? 

उत्तर:  तपाईंको स्कूल भिभस्िक्र् यातायात भविािल ेएप प्रयोि िन ेआमाबवुाहरू र अन्यलाई सन्ििेहरू पठाउन सक्छ। भविषे बस रूर्मा भनर्िटष्ट िररएको भवद्याथीहरू 

वा भवभिष्ट व्यभक्तहरूलाई सन्िेिहरू पठाउन सदकन्छ। एप प्रयोिकताटहरूल ेआफ्नो फोनमा सूचनाको रूपमा यी सन्िेिहरू प्राप्त िनुटहुन्छ। खाम आइकन चयन िनाटल े

तपाईंलाई पभहल ेनै प्राप्त िररएका सन्िेिहरूको हेनट अनुमभत दिन्छ। 

 

प्रश्न:  लजैान ेर छोड्न ेसमय िन्नाल ेके बभुझन्छ? िरूी कभत छ? 

उत्तर:  िहृ ट्याब वा यातायातको ताभलका भस्िनमा, भलन जान ेर छोड्न जान ेस्थानहरू र समय भवद्यालय भिभस्िक्र्द्वारा योजनाबद्ध िररन्छ। भिभस्िक्र्ल ेहप्ताको फरक 

दिनमा भवभिष्ट यातायात ताभलका कायम राख्छ िने, उक्त योजनाबद्ध जानकारी यहाँ पभन िेखा पछट। मेरो बस ट्याबमा, हाल बस योजनाबद्ध बस भबसौनीबार् काि उि े

जभत कभत्तको र्ाढा छ िन्न ेकुरा सङ्ग्केत िन ेिरूी उपलेख हुन्छ। 

 

प्रश्न:  त्यहा ँबस आइकनद्वारा प्रिर्िटत िररएको भमभत र समय छ। त्यसको अथट के हो? 

उत्तर:  मेरो बस ट्याबमा, भवद्यालय बसको लाभि अन्त्यमा ररपोर्ट िररएको समयलाई बस आइकनको छेउमा प्रिर्िटत िररन्छ। 

नोर्:  बस स्थानको बारेमा हालै ररपोर्ट िररएको छैन िने, GPS सङ्ग्केतसँि सम्बभन्ित समस्याहरू वा अन्य सञ्चारसँि सम्बभन्ित सञ्चारहरू एप प्रयोिकताटहरूल े

बुझ्नुपछट।  त्यस्तो अवस्थामा, भवद्याथीहरूले बसको अपेभित समयिन्िा 5 भमनेर् अिाभि, सामान्य समयमा आफ्मो बस भबसौनीलाई ररपोर्ट िनुटपछट। आमाबुवाहरूलाई 

मेरो बसको जानकारी कहाँ छ िनी सही तररकाले व्याख्या िनटमा मद्दत िनट यो समय प्रििटन महत्त्वपूणट जानकारी हो। 

 

प्रश्न:  मलै ेहाम्रो भवद्यालय बसको स्थान दकन िेख्न सभक्िन? 

उत्तर:  स्कूल भिभस्िक्र्सँि नक्सामा बस आइकन कभत बेला िशृ्यवान िराउन ेिन्ने भवकपप छ। िरैेजसो भिभस्िक्र्हरूले बसहरू रुर्हरूमा चभलरहेका बलेामा माि बस 

आइकन िेखाउन ेछनोर् िछटन्। 

 

प्रश्न:  नक्सा िलत िएमा के हुन्छ? 

उत्तर:  Edulog को अभििावक एपले प्रििटनको लाभि आफ्नो आिारिूत नक्साको रूपमा Google नक्साहरू को प्रयोि िछट। कुन ैपभन नक्सा स्रोत सही छैनन्, तर 

हामीले Google नक्साहरू मा एपलाई समथटन िनटका लाभि पयाटप्त रूपमा सही िार्ा फेला परेका छौं। ििुाटग्यवि, Edulog सँि Google को आिारिूत नक्सा तरुुन्त ै

सही िन ेकुन ैिमता छैन। तपाईंले https://www.google.com/maps मा उनीहरूको “प्रभतदिया पठाउनहुोस्” भवकपप माफट त Google नक्साहरूमा प्रत्यि रूपमा 

जानकारी प्रिान िनट सकु्नहुन्छ। 

 

प्रश्न:  मरेो भवद्याथी अको बसमा स्थानान्तर हुनहुुन्छ। एपल ेयसलाई कसरी सम्हापन ेछ? 

उत्तर:  भवद्याथीको िार्ा पहुँच िनटका लाभि तपाईंले प्रभवष्ट िनुटिएको भवद्यालय उहाँहरू जान ेभवद्यालय हो। उहाँहरू भवद्यालय पगु्नुिन्िा अिाभि िोस्रो बसमा स्थानान्तर 

हुन सकु्नहुन्छ। यद्यभप, “िहृ” भवद्यालय बस भबसौनीमा बस आएपभछ भबहानको सतकटताहरू पठाइन्छ।  अथात,् तपाईंले मूल बस भबसौनीमा, अनुमाभनत रूपमा घर नभजकै 

भवद्याथीलाई भलन आउन ेबसको स्थान हेनट सकु्नहुन्छ। त्यसैिरी, तपाईंले दिउँसोको समयमा बस “िहृ” बस भबसौनीमा पुग्िा बसलाई िेख्न ुहुन ेछ र बस उक्त भबसौनीमा 

पुग्यो िन्न ेसूचनाहरू प्राप्त िनुट हुन ेछ। 

 

प्रश्न:  हामी हालसाल ै(भिभस्िक्र्मा वा भिभस्िक्र् भिि) सरेका छौं। मलै ेकभहल ेएप प्रयोि िनट सरुु िनट सक्छु? 

उत्तर:  सदियकरण समय तपाईंको स्कूल भिभस्िक्र्सम्म हो। यो पररवतटन हुन ेदिन वा भिभस्िक्र्द्वारा कायाटन्वयन िररएको 2-3 दिनको ताभलका भिि उपलब्ि हुन सक्छ। 

https://www.google.com/maps
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सचूनाहरू प्राप्त िन े

 

प्रश्न:  मरेो बच्चा बसमा चढेपभछ वा बसबार् झरेपभछ मलाई कसरी सभूचत िनट सदकन्छ? 

उत्तर:  एपमा िएको सेरर्ङ सूचना िेिहरूल े तपाईंल े आफ्नो भवद्याथीको बस भबसौनीको वररपरर पररिाषा 

िनुटिएको िेिमा बस प्रविे हुँिा सतकटताहरू प्राप्त िनटका लाभि तपाईंलाई अनुमभत दिन्छ। सूचना िेिला बस 

भबसौनीमा केभन्ित िररन्छ र 0 िेभख 2 माइपससम्मको रेभियस हुन सक्छ। सेरर्ङ ट्याब अन्तिटत सूचनाहरूलाई 

सेर् िररन्छ र िेिहरूलाई भसजटना िररन्छ। सूचनाहरू बस स्थानमा आिाररत रहन्छन्। भवद्याथीहरूले बसलाई 

“स्वाइप अन” वा “स्वाइप अप” ििाट केही भिभस्िक्र्हरूले सूचनाहरू प्रिान िछट। यो जानकारीलाई भवद्याथी ट्याबमा 

“मेरो बच्चा कहाँ हुनहुुन्छ” मा िण्िारण िररन्छ। 

 

प्रश्न: बस भबसौनीमा बस आएपभछ मलै ेसचूनाहरू कभहल ेप्राप्त िन ेछु? 

उत्तर:  तपाईंल ेभबहानको बस भबसौनी वा दिउँसोको बस भबसौनी वा िवुकैो लाभि सूचनाहरू प्राप्त िनट सकु्नहुन्छ। 

प्रत्येको लाभि सूचना िेि सेर् िनुटहोस्। प्रत्येकको एक फरक रेभियस हुन सक्छ। यसलाई प्रत्यके बस रूर्हरूका 

लाभि अभिक मािामा अथटपूणट बनाउन ेएउर्ामा सेर् िनुटहोस्। थप, त्यहाँ तपाईंले पभन भनयन्िण िन ेसूचनाहरूका 

लाभि समय भवन्िो छ। पूवटभनिाटररत समय भनिाटररत बस भबसौनी समय एक घण्र्ा अिाभििेभख एक घण्र्ापभछको 

हुन्छ। भविषेिरी उही बस तपाईंको िेिमा छ, सम्िवत तपाईंको बस रूर् अभघ वा पभछ अको भवद्यालयलाई सेवा 

ििै छ िने, तपाईंले “र्ाइर्र” भवन्िो सेर् िनट चाहन सकु्नहुन्छ। 

 

प्रश्न:  सचूनाहरू कभत्तको भविसनीय छन?् 

उत्तर:  तपाईंको बसबार् सूचना िेि भिि GPS पपंि िेखा पिाट सूचनाहरू तुरुन्त ैपठाइन्छ। भवद्यालय बसले हरेक 10-20 सेकेन्ि क्लाउिमा एप िार्ाबेसलाई भनयभमत 

GPS पपंिहरू पठाउँछ। सबै प्राभवभिकसँिै, अवरोिहरू िखेा पनट सक्छन्। सेपयुलर सेवामा अवरोि पिुेमा वा बसको GPS युभनर्को जिान भवच्छेि िएमा दढलाइ हुन 

सक्छ। बसको अपेभित समय पूवट बसको िभतभवभिको लाभि एप भनरीिण िनट सुभनभित िनुटहोस्। 
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जानकारीको बारेमा 

 

प्रश्न:  के अन्य एप प्रयोिकताटहरूल ेमरेो भवद्याथीको जानकारी हेनट सकु्नहुन्छ? 

उत्तर:  सकु्नहुँिैन। आवश्यक सुरभित िेिहरूमा जानकारी िएका व्यभक्तहरू माि एपमा भवद्याथीको यातायातसम्बन्िी जानकारी पहुँच िनट सिम हुन्छन्। 

 

प्रश्न:  मरेो बस भबसौनीको बारेमा जानकारी कहाबँार् आउँछ? 

उत्तर:  तपाईंको भवद्याथीको बस भबसौनीको योजनाबद्ध समय र स्थान तपाईंको भवद्यालय यातायात प्रिायकद्वारा प्रयोि िररएको Edulog रूर् व्यवस्थापन प्रणाली 

(Edulog route management system) बार् आउँछ। 

 

प्रश्न:  मरेो भवद्याथीको तभस्वर इन्र्रनरे्मा िण्िारण िररन्छ? 

उत्तर:  िररँिैन। तपाईंले आफ्नो फोर्ो लाइब्रेरीबार् एपमा सम्बद्ध िनुटहुन ेवा क्यामेराबार् भखच्नुिएका नयाँ तभस्वरहरू भलइएको मोबाइल यन्िमा भस्थत हुन्छन्। तपाईंल े

िईुवर्ा फरक यन्िहरूमा एपलाई लोि िनुटहुन्छ िने, तपाईंलाई प्रत्यले यन्िमा फोर्ो सम्बद्ध िनट आवश्यक पन ेछ। 


