
UGUTEL  

స్మా ర్టర్ ట్రాన్స ్పోర్టషేన్.  

ఎడ్యు లాగ్స్  పేరెంట్ పోర్టల్ యాప్ 

తలి్లదెండ్రడ్యలు మరియు సెంర్క్షకుల కోసెం తర్చుగా అడిగే డ్రరశ్న లు 
 

జనర్ల్ 
 

Q:  ఎడ్యు లాగ్స్  పేరెంట్ పోర్టల్ అెంటే ఏమిటి? దాన్నన  ఉరయోగెంచడాన్నకి నేను ఎలా సైన్ అప్ చేయాల్ల? 

A:  ఎడ్యు కేషన్్లాజిస్టకే్సస ,్ ఇంక్స్ (ఎడ్యు లాగ్)్ దా్వ రా్పేరంట్్పోర్లే్్మొబైల్్యాప్్స్కూ ల్్్ జిలాాలను్తల్లదాంట్రడ్యలు్

మరియు్ సంర్క్షకులతో్ ట్రరణాళికాబదధమైన్ మరియు్ వాసతవ్ స్కూ ల్్్ ర్వాణా్ సమాచారాన్ని ్ రంచుకోవడాన్నకి్

అనుమతిస్తంది.్ విద్వు రి్ి స్కూ ల్్్ బస్్ సే్టప్్యొక్ూ ్ ట్రరణాళికాబదధమైన్ సమయం్ మరియు్ లొకేషన్్్ గురించి్ తాజా్

సమాచారాన్ని ్ఈ్యాప్్అందిస్తంది.్ఇది్బస్్సే్టప్్దగ్ గర్్ఉని ందున్స్కూ ల్్బస్్్లొకేషన్్న్న్చూపుతంది్మరియు్

అలర్ట్ే ఇవా గ్లదు.్ ఎడ్యు లాగ్్యొక్ూ ్ సే్కడంట్్ రైడర్ట్షిప్్మాడ్యు ల్్తో,్ తల్లదాంట్రడ్యలు్మరియు్సంర్క్షకులు్ తమ్

విద్వు రి్ిబస్్ను్ఎకిూ ్దిగేటపుు డ్య్RFID్కార్ట్్రీడర్ట్పై్ID్కార్్డను్స్వా ప్్చేస్టనపుు డ్య్నోటిఫికేషన్్లను్అందుకుంార్డ. 

 

Google్ Play్ Store్ లేద్వ్ Apple్ App్ Store్

నుండి్ ఎడ్యు లాగ్్ పేరంట్్ పోర్లే్్ను్

డౌన్్లోడ్్ చేయండి.్ "ఎడ్యు లాగ్్ పేరంట్్

పోర్లే్"్ కోసం్ వెతక్ండి్ మరియు్ టీల్్

బ్యు క్స్ట్రరండ్్లో్ వైట్్ బస్్ ఉని ్ యాప్్న్న్

ఎంచుకోండి. 

 

మీర్డ్యాప్్ డౌన్్లోడ్్ చేస్టన్ తరాా త,్ మీ్

ఇమెయిల్్చిర్డనామాను్ఉరయోగంచి్స్వన్్

అప్్చేయండి. 

 

గమన్నక:  ఎడ్యు లాగ్స యొకక  ఇతర్ పేరెంట్ యాప్, పేరెంట్ పోర్టల్ 

లైట్, తెలిన్న నేరథ్ు ెంలో టీల్ బస ను కల్లగ ఉెంది, కాబటిట సరైన 

యాప్ ను డౌన్ లోడ్ చేయడాన్నకి జాడ్రగతత వహెంచెండి.  ఇకక డ 

చిడ్రీకరిెంచిన QR కోడ్ న్న ఉరయోగెంచడెం సరైన యాప్ న్న యాక్్స స 

చేస్తెంది. 

 

Q:  సా్మ న్నష్ వెర్షన్ ఉెందా? 

A:్ ్అవును.్మీర్డ్యాప్్న్న్ఇన్్్సే్టల్్చేస్టన్తరాా త,్ట్టింేగ్స ్ ుా  ్లో్ఇంగ్లషా్్నుండి్స్టు న్నష్్కి్భాషకు్మార్చ వచుచ .్

మీకు్నచిచ న్భాషలో్కొనస్టగంచడాన్నకి్సేవ్్ఎంచుకుని టా్ల్న్నరాధ రించుకోండి. 

 

Q:  నా డ్రరతి బిడడ కోసెం నేను డ్రరత్యు కెంగా నమోదు చేస్కోవాలా? 

A:్ ్ మీ్ స్కూ ల్్్ జిలాా్ కోసం్ ఒక్స్టరి్ నమోదు్ చేస్కోండి.్ మీకు్ భట్రదతా్ సమాచార్ం్ ఉని ్ విద్వు రి్డలందరి్ కోసం్

సమాచారాన్ని ్నమోదు్చేయడాన్నకి్ఒకే్రిజిస్ట్సేషేన్్మిమమ లి్ల ్అనుమతిస్తంది. 

 

ఇపుు డ్య మీర్డ యాప్్న్న ఇన్్్సే్టల్ చేస్టర్డ - ట్రార్ంభమవుతోంది 
 

Q:  నా విదాు రిని్న పేరెంట్ పోర్టల్ లో ఎలా రిజిసటర్ చేయాల్ల? 

A:్్ఇది్సే్కడంట్్ల్లస్్ే ుా  ్నుండి్"+"్ఐకాన్్లేద్వ్యాడ్్సే్కడంట్్బటన్్ను్ఎంచుకోవడం్ద్వా రా్చేయబడ్యతంది.్

మీ్విద్వు రిని్న్నమోదు్చేయడాన్నకి,్భట్రదతను్న్నరాధ రించడాన్నకి్మీర్డ్తరు న్నసరిగా్5్ముక్ూ ల్సమాచార్ం్ఉండాల్ల. 

 

1. విద్వు రి్ిమొదటి్పేర్డ్(సరిగాగ్అక్షర్ట్రక్మం్చేయబడింది) 

2. విద్వు రి్ిచివరి్పేర్డ్(సరిగాగ్ట్రవాయబడింది) 

3. విద్వు రిని్న్కేాయించిన్స్కూ ల్్. 

4. విద్వు రి్ిపుటినే్డేా 

5. స్కూ ల్్్జిలాా్దా్వ రా్కేాయించిన్విద్వు రి్ిID్నంబర్ట. 
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Q:  నా విదాు రి ి మొదటి లేదా చివరి పేరు తర్చుగా తప్పా గా డ్రవాయబడ్యతెంది లేదా చాలా సా్ప లి్లెంగ్స లు 

ఉెంటాయి. యాప్ లో అతన్న/ఆమె సమాచారాన్నన  యాక్్స స చేయడాన్నకి నేను ఏ సా్ప లి్లెంగ్స న్న ఉరయోగస్మత ను? 

A:్్స్కూ ల్్్జిలాా్విద్వు రి్ిసమాచార్్వు వస్ిఉరయోగంచే్ట్ు ల్లంాగ్్కి్సరిపోయే్మొదటి్మరియు్చివరి్పేర్్ాట్ు ల్లంాగ్్ను్

మీర్డ్తరు క్్ఉరయోగంచాల్ల. 

 

Q:  స్కక ల్ ఫీల్డ లో పూరిెంచడాన్నకి నా విదాు రి ిస్కక ల్ ను కనుగొనడెంలో నాకు సమసు  ఉెంది. నేను ఏమి మిస 

అవుతనాన ను? 

A:్్మీ్విద్వు రి్ిస్కూ ల్్ను్ఎంచుకోవడాన్నకి్రండ్య్మారాగలు్ఉనాి యి. 

1. ఒక్టి్స్కూ ల్్్పేర్డ్ఆధార్ంగా్వెతక్డం.్మీర్డ్స్కూ ల్్్పేర్డలో్కొంత్భాగాన్ని ్టైప్్చేస్తని పుు డ్య,్ఆ్పేర్డకు్

సరిపోయే్స్కూ ల్్లను్మీర్డ్పూరితగా్లేద్వ్ాక్షిక్ంగా్చూస్టతర్డ.్ఉద్వహర్ణకు,్ Booker్ T.్Washington్స్కూ ల్్

కోసం,్మీర్డ్ “Booker”్ లేద్వ్ “Washington”్ అన్న్టైప్్ చేయడం్ ట్రార్ంభంచవచుచ ్మరియు్మాు చ్్ అయేు ్

స్కూ ల్్ల్జాబితా్క్న్నపిస్తంది. 

2. ట్రరతాు మిా యంగా,్మీర్డ్స్కూ ల్్ఫీల్్్కు్కుడి్వైపున్ఉని ్చిని ్మాు ప్్ఐకాన్్పై్కికా్స్చేస్ట,్ఆపై్స్కూ ల్్మాు ప్్లో్

స్కూ ల్్ను్గురి తంచి,్స్కూ ల్్లొకేషన్్లో్ట్రరదరిశ ంచబడే్ఐకాన్్ను్ఎంచుకోవచుచ . 

Q:  నా విదాు రి ిపెండిెంగ్స లేదా రిజెక్స టడ్ అన్న చూపిస్తెంది. నెను ఎమి చేశాను? 

A:్ ్ స్టధార్ణంగా,్ అన్ని ్ 5్ ట్క్యు రిటీ్ ఫీల్్్లు్ సరిపోలక్పోతే్ విద్వు రి్ి రిజిస్ట్సేషేన్్ పండింగ్్ లేద్వ్ రిజెక్స్ే చేస్టనటా్లగా్

చూరబడ్యతంది.్యాప్్లో్ఈ్ సే్కడంట్్న్న్ ఎంచుకోవడం్ద్వా రా్మరియు్టైపోట్రగాఫర్ట్లోాలను్తన్నఖీ్చేయడాన్నకి్

డేాను్రరిశీల్లంచడం్ద్వా రా్మీర్డ్ఎంటర్ట్చేస్టన్డేాను్మీర్డ్చూడవచుచ .్పేర్డ్లేద్వ్జిలాా్ఐడి్నంబర్ట్ట్ు ల్లంాగ్్

గురించి్మీకు్ఏవైనా్ట్రరశ్ి లు్ఉంటే,్మీర్డ్విద్వు రి్ిస్కూ ల్్ను్సంట్రరదించాల్ల. 

 

Q:  నా యాప్ నుెండి విదాు రిని్న ఎలా తొలగెంచాల్ల? 

A:్ ్ ్సే్కడంట్స ్ ుా  ్ నుండి,్ ఆ్ విద్వు రి్ి కోసం్ ఎడమవైపు్ స్వా ప్్ చేయండి.్ పండింగ్్ లేద్వ్ రిజెటడే్్ రిజిస్ట్సేషేన్్ను్

తొలగంచడాన్నకి్మీర్డ్ఉరయోగంచే్ట్రరట్రకియ్క్యడా్ఇది. 
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యాప్ న్న ఉరయోగస్త ెంది 
 

Q:  హోమ్ టాు బ్ నాకు ఏమి చెబుతెంది? 

A:్్మీ్యాప్్లో్మీర్డ్జోడించిన్ట్రరతి్విద్వు రికిి్ట్రాథమిక్్ట్రటిప్్సమాచారాన్ని ్హోమ్్ ుా  ్చూపుతంది.్స్టధార్ణంగా్

ఇది్ ఉదయం్మరియు్మధాు హి ం్ ఉండే్ ట్రటిప్.్ ట్రరతి్ ట్రటిప్్ కోసం్యాప్్ విద్వు రి్ి పేర్డ,్ ట్రటిప్్ కోసం్నోటిఫికేషన్్లు్

యాకివేేట్్చేయబడింద్వ,్షెడ్యు ల్్చేయబడిన్పిక్ప్్మరియు్ట్రడాప్-ఆఫ్్టైమ్స ్మరియు్బస్్నంబర్ట్ను్ట్రరదరిశ స్తంది.్

తదురరి్పిక్స-అప్్లేద్వ్ట్రడాప్-ఆఫ్్టైమ్్ట్రక్మంలో్ట్రటిప్్లు్ట్రరదరిశ ంచబడతాయి. 

 

Q:  హోమ్ డ్రరక న్ కుడివైప్ప ఎగువన ఉనన  ఎనవ లప్ ఐకాన్ అెంటే ఏమిటి? 

A:్ ్ మీ్ స్కూ ల్్్ జిలాా్ ర్వాణా్ విభాగ్ం్ యాప్్న్న్ ఉరయోగస్తని ్ తల్లదాంట్రడ్యలు్ మరియు్ ఇతర్డలకు్ సందేశాలను్

రంరవచుచ .్ న్నరిషి్ే వు కుతలకు్ లేద్వ్ న్నరిషి్ే బస్్్మారాగన్నకి్ కేాయించిన్ విద్వు రి్డలతో్ సందేశాలు్ రంరవచుచ .్యాప్్

యూజరా్డ్ఈ్మెసేజ్లను్తమ్ఫోన్్లో్నోటిఫికేషన్్గా్సా్వ క్రిస్టతర్డ.్ఎనా లప్్చిహి్న న్ని ్ఎంచుకోవడం్వలన్మీర్డ్గ్తంలో్

అందుకుని ్సందేశాలను్చూడవచుచ . 

 

Q:  పికప్ మరియు డ్రడాప్ ఆఫ్ సమయాల అర్ెిం ఏమిటి? దూర్ెం గురిెంచి ఏమిటి? 

A:్ ్హోమ్్ ుా  ్లేద్వ్ర్వాణా్షెడ్యు ల్్ ట్రస్వూ న్్లో,్పిక్ప్్మరియు్ట్రడాప్-ఆఫ్్కోసం్లొకేషన్్లు్మరియు్సమయాలు్

స్కూ ల్్్జిలాా్దా్వ రా్ట్రరణాళిక్్చేయబడినవి.్వార్ంలోన్న్వివిధ్రోజులలో్జిలాా్విభని ్ర్వాణా్షెడ్యు ల్్లను్న్నరా్ హిసేత,్

ట్రరణాళికాబదధమైన్సమాచార్ం్ఇక్ూ డ్క్యడా్క్న్నపిస్తంది.్MY్BUS్ ుా  ్లో,్కాకి్ఎగుర్డతని పుు డ్య,్బస్్్ట్రరస్తతం్ాాన్్

చేస్టన్బసే్టప్్నుండి్ఎంత్దూర్ంలో్ఉందో్స్కచించే్దూర్ం్ఉంది. 

 

Q:  బస  చిహ్న ెం దావ రా త్యదీ మరియు సమయెం డ్రరదరిశ ెంచబడతాయి. దాన్న అర్ెిం ఏమిటి? 

A:్్MY్BUS్ ుా  ్లో,్స్కూ ల్్బస్్్కోసం్చివరిగా్న్నవేదించబడిన్సమయం్బస్్్చిహి ం్రక్ూ న్ట్రరదరిశ ంచబడ్యతంది. 

గమన్నక:్ ్బస్్లొకేషన్్ఇటీవల్న్నవేదించబడక్పోతే,్ GPS్స్టగ్ి ల్్లేద్వ్ఇతర్్క్మ్యు న్నకేషన్్సమసు లతో్సమసు లు్

ఉండవచుచ ్అన్న్యాప్్విన్నయోగ్ద్వర్డలు్అర్ంి్చేస్కోవాల్ల.్అట్లవంటపుు డ్య,్విద్వు రి్డలు్బస్్ను్వచేచ ్సమయాన్నకి్5్

న్నమిషాల్ముందు్స్టధార్ణ్ సమయంలో్ తమ్ బస్్ సే్టప్్కు్ రావాల్ల.్ వేర్ట్ ఈస్్మై్ బస్్ సమాచారాన్ని ్ సరిగాగ్ అర్ంి్

చేస్కోవడాన్నకి్తల్లదాంట్రడ్యలకు్సహ్నయరడాన్నకి్ఈ్సమయ్ట్రరదర్శ న్ముఖ్ు మైన్సమాచార్ం. 

 

Q:  నేను మా స్కక ల్ బస  లొకేషన్ న్న ఎెందుకు చూడలేను? 

A:  మాు ప్్లో్ బస్్ ఐకాన్్ క్న్నపించడాన్నకి్స్కూ ల్్్ జిలాాను్ఎపుు డ్య్అనుమతించాలనే్ ఎంపిక్్ ఉంది.్ బస్్లు్రూటలాో్

వెళ్తతని పుు డ్య్మాట్రతమే్అనేక్్జిలాాలు్బస్్ఐకాన్్చూపించడాన్నకి్ఎంచుకుంాయి. 

 

Q:  మాు ప్ అకుు రేట్ గా లేకపోత్య? 

A:్్ఎడ్యు లాగ్స ్పేరంట్్యాప్్ట్రరదర్శ న్కోసం్Google్Maps్ను్ద్వన్న్బేస్్మాు ప్్గా్ఉరయోగస్తంది.్మాు ప్్మ్యలం్ఏదీ్

సరైనది్కాదు,్కానీ్యాప్్కు్సపోర్ట్ేచేయు డాన్నకి్Google్Maps్లోన్న్డేా్తగనంత్ఖ్చిచ తమైనదిగా్మేము్క్నుగొనిా ము.్

దుర్దృషవేశాతత,్ Google్ యొక్ూ ్ బేస్్ మాు ప్్ను్ వెంటనే్ సరిచేసే్ స్టమర్ిు ం్ ఎడ్యలాగ్్కు్ లేదు.్

https://www.google.com/maps్వది్మీర్డ్వారి్"ఫీడ్్బ్యు క్స్రంరండి"్ఎంపిక్్ద్వా రా్నేర్డగా్Google్Maps్కు్సమాచారాన్ని ్

అందించవచుచ . 

 

Q:  నా విదాు రి ిమరొక బస కు బదిలీ అవుతాడ్య. యాప్ దాన్నన్న ఎలా న్నర్వ హస్తెంది? 

A:్ ్ విద్వు రి్ి డేాను్యాటస స్్చేయడాన్నకి్మీర్డ్ ట్రరవేశంచిన్స్కూ ల్్్ అతను్లేద్వ్ఆమె్చదువుతని ్స్కూ ల్్.్ వార్డ్

స్కూ ల్్కు్రాక్ముందే్రండవ్బస్్కు్బదిలీ్కావచుచ .్అయితే,్ "హోమ్"్స్కూ ల్్బస్్సే్టప్్వది్బస్్్రాగానే్ఉదయం్

హెచచ రిక్లు్రంరబడతాయి.్అంటే,్మీర్డ్బస్్సే్టప్్లో్సే్కడంట్్న్న్ఎకిూ ంచుకునే్బస్్్ఉని ్ట్రరదేశాన్ని ,్బహుశా్ఇంటికి్

సమీరంలో్మీర్డ్చూస్టతర్డ.్ అదేవిధంగా,్ మధాు హి ం్ మీర్డ్ "హోమ్"్ బస్్ సే్టప్్కి్ చేర్డకుని పుు డ్య్ బస్్ను్చూస్టతర్డ్

మరియు్బస్్్్సే్టప్్కు్చేర్డకుని పుు డ్య్నోటిఫికేషన్్లను్అందుకుంార్డ. 

 

Q:  మేము ఇప్పా డే బయలేేరాము (జిలిాలోకి లేదా లోరల). నేను ఎప్పా డ్య యాప్ న్న ఉరయోగెంచడెం 

డ్రార్ెంభెంచవచుు ? 

A:్ ్యాకివేేషన్్సమయం్మీ్స్కూ ల్్్జిలాా్వర్కు్ఉంట్లంది.్ఇది్మార్డు ్తరాా త్రోజు్లేద్వ్జిలాా్అమలు్చేస్టన్2-3్

రోజుల్షెడ్యు ల్్లో్అందుబ్యట్లలో్ఉండవచుచ . 

https://www.google.com/maps
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పేజీ 3 

  

నోటీస్లను రవ కరిస్త ెంది 
 

Q:  నా విదాు రి ి బస  ఎకేక టప్పా డ్య లేదా దిగేటప్పా డ్య నాకు ఎలా 

తెల్లయజేయాల్ల? 

A:్్యాప్్లో్నోటిఫికేషన్్జోన్్లను్ట్ట్్చేయడం్వలన్మీర్డ్మీ్విద్వు రి్ిబస్్సే్టప్్

చుటే్ట్న్నరా్ చించే్జోన్్లో్బస్్్ట్రరవేశంచినపుు డ్య్హెచచ రిక్లను్స్వా క్రించడాన్నకి్

మిమమ లి్ల ్ అనుమతిస్తంది.్నోటిఫికేషన్్జోన్్ బస్్ సే్టప్్పై్ కేంట్రదీక్ృతమై్ఉంది్

మరియు్ 0్ నుండి్ 2్ మైళ్్ా ర్టడియస్్ ఉంట్లంది.్ ట్టింేగ్్ల్ ుా  ్ కింద్

నోటిఫికేషన్్లు్ ట్ట్్ చేయబడ్ాయి్ మరియు్ జోన్్లు్ సృషింేచబడతాయి.్

నోటిఫికేషన్్లు్ బస్్లొకేషన్్ ఆధార్ంగా్ ఉంాయి.్ విద్వు రి్డలు్ బస్్లో్ "స్వా ప్"్

లేద్వ్"స్వా ప్్ఆఫ్"్చేస్టనపుు డ్య్కొన్ని ్జిలాాలు్నోటిఫికేషన్్లను్అందిస్టతయి.్ఈ్

సమాచార్ం్ సే్కడంట్్ ుా  ్లోన్న్ “వేర్ట్ ఈజ్ మై్ చైల్”్్ ఆరషన్్లో్ సే్టర్ట్

చేయబడ్యతంది. 

 

Q: బస స్మట ప్ దగ గర్ బస  రాగానే నాకు ఎప్పా డ్య నోటిఫికేషన్ వస్తెంది? 

A:్ ్మీర్డ్ఉదయం్బస్్సే్టప్్లేద్వ్మధాు హి ం్బస్్సే్టప్్లేద్వ్రండింటి్కోసం్

నోటిఫికేషన్్లను్అందుకోవచుచ .్ట్రరతిద్వన్నకి్నోటిఫికేషన్్జోన్్ట్ట్్చేయండి.్ట్రరతి్

ఒక్ూ టి్ విభని ్ వాు స్టర్ంి్ క్ల్లగ్ ఉండవచుచ .్ ట్రరతి్ బస్్్ రూట్్కి్ అతు ంత్

అర్ ధవంతమైన్ ద్వన్నన్న్ ట్ట్్ చేయండి.్ ఇంకా,్ మీర్డ్ క్యడా్ న్నయంట్రతించే్

నోటిఫికేషన్్ల్ కోసం్ టైమ్్ విండో్ ఉంది.్ డిఫాల్్ే సమయం్ ఒక్్ గ్ంట్ముందు్

నుండి్ షెడ్యు ల్్ చేయబడిన్ బస్్ సే్టప్్ సమయం్ తరాా త్ ఒక్్ గ్ంట్ వర్కు్

ఉంట్లంది.్మీర్డ్"టైటర్ట"్విండోన్న్ట్ట్్చేయాలనుకోవచుచ ,్ట్రరతేు కించి్అదే్బస్్్

మీ్ట్రాంతంలో్ఉంటే,్బహుశా్మీ్బస్్్మారాగన్నకి్ముందు్లేద్వ్తర్డవాత్మరొక్్

స్కూ ల్్కు్సేవలు్అందిస్టతంది. 

 

Q:  నోటిఫికేషన్ లు ఎెంత నమా దగనవి? 

A:్్మీ్బస్్్నుండి్GPS్పింగ్్నోటిఫికేషన్్జోన్్లో్సంభవించినపుు డ్య్నోటిఫికేషన్్లు్వెంటనే్రంరబడతాయి.్స్కూ ల్్్బస్్్

ట్రరతి్ 10-20్ట్క్నకాు్ కా్లడ్్లోన్న్యాప్్డేాబేస్్కు్స్టధార్ణ్ GPS్ పింగ్్లను్రంపుతంది.్ అన్ని ్స్టంకేతిక్్ రరిజాానాల్

మాదిరిగానే,్అంతరాయాలు్సంభవించవచుచ .్ట్లుు లార్ట్సేవలో్అంతరాయం్ఏర్ు డితే్లేద్వ్బస్్లోన్న్GPS్యూన్నట్్

డిస్్క్నెక్స్ే అయినటయాితే్లాగ్్ఉతు తిత్ అవుతంది.్ బస్్్ అనుకుని ్ సమయాన్నకి్ముందు్బస్్్ క్దల్లక్్ కోసం్యాప్్న్న్

రర్ు వేక్షించేలా్చూస్కోండి. 
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పేజీ 4 

  

సమాచార్ెం గురిెంచి 
 

Q:  ఇతర్ యాప్ యూజర్ లు నా విదాు రి ిసమాచారాన్నన  చూడగలరా? 

A:్్లేదు.్అవసర్మైన్భట్రదతా్ర్ంగాలలో్సమాచార్ం్ఉని ్వు కుతలు్మాట్రతమే్యాప్్లో్విద్వు రి్ిర్వాణా్సమాచారాన్ని ్

యాటస స్్చేయగ్లర్డ. 

 

Q:  నా బస స్మట ప్ గురిెంచి సమాచార్ెం ఎకక డ నుెండి వచిు ెంది? 

A:్్మీ్విద్వు రి్ిబస్్సే్టప్్యొక్ూ ్ట్రరణాళికాబదధమైన్సమయం్మరియు్సి్టనం్మీ్స్కూ ల్్్ర్వాణా్ట్రరద్వత్ఉరయోగంచే్

ఎడ్యు లాగ్్రూట్్మేనేజ్మెంట్్స్టసమే్్నుండి్వస్తంది. 

 

Q:  నా విదాు రి ిచిడ్రతెం ఇెంటరన ట్ లో స్ట ర్ చేయబడిెందా? 

A:్్లేదు.్మీర్డ్యాప్్తో్అనుబంధంచిన్చిట్రతాలు,్మీ్ఫోటో్లైట్రబరీ్నుండి్లేద్వ్టమెరాతో్కొతతగా్తీస్టన్చిట్రతాలు్మొబైల్్

రరిక్ర్ంలో్ట్రార్ంభంచిన్చోట్ఉంాయి.్మీర్డ్రండ్య్వేర్టా ర్డ్రరిక్రాలాో్యాప్్ను్లోడ్్చేసేత,్మీర్డ్ట్రరతి్రరిక్ర్ంలో్

ఒక్్ఫోటోను్అనుబంధంచాల్ల. 


