
TIGRINYA 

ጽፉፍ መጓዓዝያ  

መራኸቢ ኣፕሊኬሽን ወለዲ EDULOG (EDULOG’S PARENT PORTAL APP) 

ንወለድን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ዝምልከት ብተደጋጋሚ ዝሕተት ሕቶታት 
 

ሓፈሻዊ 
 

ሕቶ፥  መራኸቢ ወለዲ Edulog እንታይ እዩ፧ ንኽጥቀመሉ ብኸመይ እምዝገብ፧ 

ሀ፥  እዚ ብEducation Logistics, Inc. (Edulog) እተዳለወ ናይ ወለዲ መራኸቢ ኣፕሊኬሽን ተንቀሳቓሲ ተሌፎን፡ ናይ ኣውራጃታት ኣብያተ-

ትምህርቲ፡ ዝተወጠነን ሓቀኛን ሓበሬታ መጓዓዝያ ቤት ትምህርቲ ንወለድን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ንኽህባ ይሕግዘን። እዚ ኣፕሊኬሽን፡ ንተማሃሮ 

እተጐዓዕዝ ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ ኣብ ፌርማታ ጠጠው ንኽትብል ዝተወጠነ ግዜን ቦታን መዓስን ኣበይን ምዃኑ ዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታ 

ዚህብ እዩ። ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ ዘላቶ ቦታ ከርእይን ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጥቓ ፌርማታ ኣውቶቡስ ከምዝቐረበት ዘመልክት ሓበሬታ 

ድማ ክህብን ይኽእል እዩ። ወለድን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን፡ ደቆም ናብን ካብን ኣውቶቡስ ዝሳፈርሉን ዝወርድሉን ግዜ ንካርድ መንነቶም ኣብ 

መንበቢ ካርድ RFID ኣብ ዘእትውሉ ግዜ፡ ብመገዲ ሞድዩል Edulog’s Student Ridership ሓበሬታ ክመጾም እዩ። 

 

ንEdulog Parent Portal፡ ካብ Google Play 

Store ወይ Apple App Store ኣውርድዎ። 

ን“Edulog Parent Portal” ደሊኹም ብምርካብ፡ 

ናይ ደርሆማይ ድሕረባይታ ዘለዋ ጻዕዳ ዝሕብራ 

ኣውቶቡስ ንዝርከብ ኣፕሊኬሽን ምረጹ። 

 

ነቲ ኣፕሊኬሽን ምስኣውረድክሙዎ፡ ንኣድራሻ 

ኢመይልኩም ብምጥቃም ተመዝገቡ። 

 

መዘኻኸሪ፥  ካልእ ኣፕሊኬሽን ወለዲ Edulog ዝኾነ Parent Portal Lite፡ 

ደርሆማይ ኣብ ጻዕዳ ድሕረባይታ ዘለዋ ኣውቶቡስ ስለዝኾነ፡ እቲ ቅኑዕ 

ኣፕሊኬሽን ንኽተውርዱ ጥንቃቐ ግበሩ።  ኣብዚ ተሳኢሉ ዘሎ ኮድ QR 

ብምጥቃም፡ ነቲ ቅኑዕ ኣፕሊኬሽን ርኸቡ። 

 

ሕቶ፥  ናይ ስጳንኛ ሕታም ኣሎ'ዶ፧ 

ሀ፥  እወ። ነቲ ኣፕሊኬሽን ምስጸዓንክሙዎ፡ ኣብ SETTINGS ብምኻድ፡ ነቲ ቛንቋ ካብ እንግሊዝኛ ናብ ስጳንኛ ኽትቕይርዎ ትኽእሉ ኢኹም። በቲ 

ዝመረጽክሙዎ ቛንቋ ንኽትቕጽሉ፡ ንSAVE (ዓቅብ) ምረጹ።  

 

ሕቶ፥  ንነፍስወከፍ ደቀይ ፈላልየ ከመዝግቦም ይግብኣኒ ድዩ፧ 

ሀ፥  ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃኹም ሓንሳእ ጥራይ ተመዝገቡ። ሓንሳእ ምስተመዝገብኩም፡ ሓበሬታ ጸጥታ ብዛዕባ ዘለኩም ኲሎም ተማሃሮ 

ዚምልከት ሓበሬታ ንኽትረኽቡ የፍቅደልኩም እዩ። 

 

ሕጂ ንኣፕሊኬሽን ጽዒንክሙዎ ስለዘኹም - ክትጥቀሙሉ ጀምሩ 
 

ሕቶ፥  ንውላደይ ኣብ መራኸቢ ወለዲ (Parent Portal) ብኸመይ አመስግቦ፧ 

ሀ፥  እዚ፡ ንምልክት “+” ብምጥቃም ወይ ADD STUDENT ዝብል መጠወቒ ብምጥዋቕ፡ ካብ ሰሌዳ STUDENT LIST ይግበር። ንውላድኩም 

ንኽትምዝግቡ፡ ጸጥታ ውላድኩም ዚሕሉ 5 ኣሃዱታት ሓበሬታ ክትህቡ ይግባእ። 

 

1. ስም ተማሃራይ (ትኽክለኛ ቃላት ክጸሓፍ ኣለዎ) 

2. ስም ኣቦ ተማሃራይ (ትኽክለኛ ቃላት ክጸሓፍ ኣለዎ) 

3. ተማሃራይ ዝተመደበላ ቤት ትምህርቲ 

4. ዕለት ልደት ተማሃራይ 

5. ብቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ዝተዋህበ ቊጽሪ መንነት ተማሃራይ 
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ሕቶ፥  ስም ወይ ስም ኣቦ ውላደይ፡ ብዙሕ ግዜ ብግጉይ ቃል ይጽሓፍ ወይ እተፈላለየ ቃላት ይጥቀም። ሓበሬታ ውላደይ ኣብ ኣፕሊኬሽን 

ንኽረክብ ዝጥቀመሉ ቃላት እንታይ እዩ፧ 

ሀ፥  ኣብ ስርዓተ-ሓበሬታ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ኣትዩ ምስ ዘሎ ቃላት ዝሰማማዕ ቃላት ስምን ኣም ኣቦን ውላድኩም ክትጥቀሙ 

ይግባእ። 

 

ሕቶ፥  ቤት ትምህርቲ ውላደይ ኣብ ዝርዝር ቤት ትምህርቲ ንኽረኽቦ ተሸጊረ ኣለኹ። ዝተጋገኽዎ እንታይ እዩ፧ 

ሀ፥  ቤት ትምህርቲ ውላድኩም እትመርጽሉ ክልተ መገድታት ኣሎ። 

1. እቲ ሓደ፥ ብስም ቤት ትምህርትኹም ምንዳይ እዩ። ገለ ክፋል ስም ቤት ትምህርቲ ኣብ እትጽሕፍሉ እዋን፡ ምስቲ ስም ዝሰማማዕ 

ምሉእ ወይ ገለ ክፋል ናይ ኣብያተ-ትምህርቲ ክትርእዩ ኢኹም። ንኣብነት፥ Booker T. Washington School ንኸተናድዩ፡ “Booker” 

ወይ “Washington” ኢልኩም ክትጽሕፉ ብምጅማር፡ ምስታ እተናድይዋ ዘለኹም ቤት ትምህርቲ ዝሰማማዕ ክትመርጹ ትኽእሉ። 

2. ከም ኣማራጺ፡ ኣብ የማናይ ሸነኽ ዝርዝር ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝርከብ ንእሽተይ ምልክት ካርታ ብምጥዋቕ፡ ንቤት ትምህርትኹም 

ኣብታ ካርታ ረኺብኩም፡ ንቦታ ቤት ትምህርቲ ንዝሕብር ምልክት ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። 

ሕቶ፥  ብዛዕባ ውላደይ፡ PENDING (ተወንዚፉ'ሎ) ወይ REJECTED (ተነጺጉ'ሎ) ይብል ኣሎ። ስለዚ፡ እንታይ ኽገብር ኣሎኒ፧ 

ሀ፥  ብዛዕባ ምዝገባ ተማሃራይ፡ እቲ 5 ኣሃዱታት ጸጥታ ምስቲ ዝኣተወ ምስዘይሰማማዕ፡ PENDING ወይ REJECTED ይብል። ንተማሃራይ ኣብ 

ኣፕሊኬሽን ብምምራጽን ናይ ኣጸሓሕፋ ጌጋታት እንተሎ ንምፍታሽ ነቲ ሓበሬታ ብምምርማርን ነቲ ዘእተኽሙዎ ሓበሬታ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። 

ብዛዕባ ቃላት ስም ወይ ቊጽሪ መንነት ኣውራጃ ዚምልከት ሕቶታት እንተልይኩም፡ ንቤት ትምህርቲ ውላድኩም ክትውከሱ ይግባእ። 

 

ሕቶ፥  ንተማሃራይ ካብ ኣፕሊኬሽነይ ብኸመይ እስርዞ፧ 

ሀ፥  ኣብ ሰሌዳ STUDENTS ንዝርከብ ስም ተማሃራይ ሒዝኩም ናብ ጸጋም ስደድዎ።  PENDING ወይ REJECTED ንዝኾነ ምዝገባ ንምድምሳስ 

ድማ እዚ መስርሕ'ዚ ትጥቀሙ። 
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ኣጠቓቕማ ኣፕሊኬሽን 
 

ሕቶ፥  ሰሌዳ HOME እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ይህበኒ፧ 

ሀ፥  ሰሌዳ HOME፡ ኣብ ኣፕሊኬሽንኩም ብዛዕባ ዘእተኽሙዎ ነፍስወከፍ ተማሃራይ ዝምልከት መሰረታዊ ሓበሬታ ጉዕዞ የርእየኩም። እዚ ድማ 

ብዛዕባ ናይ ንግሆን ናይ ድሕረ-ቐትርን ጉዕዞ ዝምልከት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን'ዚ፡ ብዛዕባ ነፍስወከፍ ጉዕዞ ዚምልከት ስም ተማሃራይ፣ ብዛዕባ'ቲ 

ጉዕዞ ዝምልከት መሐበሪታት (ኖቲፊኬሽን) ንጡፍ ምዃኑ፣ ዝተመደበ ሰዓታት መወረድን መደየብን ኣውቶቡስን ቊጽሪ ኣውቶቡስን ዘርኢ እዩ። 

ጉዕዞታት፡ በቲ ዝቕጽል ሰዓታት መደየቢ ወይ መውረዲ ኣውቶቡስ ብመስርዕ ከምዝወጽእ ይኸውን። 

 

ሕቶ፥  እቲ ኣብ ላዕለዋይ የማናይ ስክሪን Home ናይ ዝርከብ ናይ ደብዳቤ ምልክት እንታይ እዩ፧ 

ሀ፥  ክፍሊ መጓዓዝያ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃኹም፡ ነዚ ኣፕሊኬሽን ናብ ዝጥቀሙ ወለድን ካልኦት ሰባትን መልእኽታት ይሰድድ እዩ። እቲ 

መልእኽታት፡ ናብ ዝተፈልዩ ውልቀሰባት ወይ ኣብ ፍሉይ መስመር ኣውቶቡስ እተመደቡ ተማሃሮ ናብ ዘለውዎም ወለዲ ክለኣኽ ይከኣል እዩ። 

ተጠቀምቲ ኣፕሊኬሽን፡ እዚ መልእኽታት ከም መሐበሪታት ኣብ ተሌፎኖም ይቕበሉ። ነታ ምልክት ጶስጣ ብምምራጽ፡ ነቲ ኣቐዲምኩም 

እተቐበልክሙዎ መልእኽታት ንኽትርእዩ የኽእለኩም። 

 

ሕቶ፥  ሰዓታት መደየብን መውረድን ኣውቶቡስ እንታይ እዩ፧ እቲ ርሕቐት'ከ እንታይ እዩ፧ 

ሀ፥  እቲ ኣብ ሰሌዳ HOME ወይ ስክሪን መደብ ጉዕዞ ዘሎ ቦታታትን ሰዓታትን መደየብን መውረድን ኣውቶቡስ፡ ብቤት ትምህርቲ ኣውራጃ 

ተወጢኑ ዘሎ እዩ። ኣውራጃ፡ እቲ መደባት ጉዕዞ ኣውራጃ ኣብ ዝተፈላለያ መዓልታት ናይ ሰሙን ምስዝህልዋ'ውን፡ እቲ ዝተወጠነ ሓበሬታ ኣብዚ 

ቦታ'ዚ ክወጽእ እዩ። እታ ኣውቶቡስ ካብቲ ተወጢኑላ ዘሎ ፌርማታ ኣውቶቡስ ክንደይ ርሕቐት ከምዘለዋ ብትኽ ዝበለ መስመር፡ ኣብዚ ሰሌዳ MY 

BUS (ኣውቶቡሰይ) ይሕብር። 

 

ሕቶ፥  ዕለትን ሰዓትን፡ ኣብ ምልክት ኣውቶቡስ ከምዝርኤ ይኸውን። እዚ እንታይ ማለት እዩ፧ 

ሀ፥  ብዛዕባ ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ዝተዋህበሉ ናይ መወዳእታ ሰዓት፡ ኣብ ጐኒ'ቲ ኣብ ሰሌዳ MY BUS ኣብ ዝርከብ ምልክት 

ኣውቶቡስ ከምዝርኤ ክኸውን እዩ። 

መዘኻኸሪ፥  ብዛዕባ ኣውቶቡስ እትርከበሉ ቦታ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ቀረባ እዋን ምስዘይውሃብ፡ ኣብ ሲግናል GPS ጸገማት ክህሉ ወይ ድማ 

ካልእ ጸገማት ርክባት ክህሉ ከምዝኽእል፡ ተጠቀምቲ ኣፕሊኬሽን ክርድኡ ይግባእ። ተማሃሮ፡ ከምዚ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን፡ ኣብቲ ልሙድ ሰዓታቶም፡ 

ኣውቶቡስ ንኽትመጽእ ትጽቢት ካብ ዝግበረላ ሰዓት ቅድሚ 5 ደቓይቕ ናብ ፌርማታ ኣውቶቡስ ክኸዱ ይግባእ። እዚ ዝርኤ ሰዓት፡ ወለዲ ነቲ 

ኣውቶቡሰይ ኣበይ ትርከብ ኣላ ዝብል ሓበሬታ ንኽርድኡ ዝሕግዞም ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ። 

 

ሕቶ፥  ኣውቶቡስ ቤት ትምህርተይ እትርከበሉ ቦታ ክርኢ ዘይከኣልክሉ ምኽንያት እንታይ እዩ፧ 

ሀ፥  ቤት ትምህርቲ ኣውራጃይ፡ ምልክት ኣውቶቡስ ኣብ ካርታ መዓስ ክርኤ ከምዘለዎ ዝሕበረሉ ኣማራጺ ገይሩ ኣሎ። ብዙሓት ኣውራጃታት፡ 

ኣውቶቡሳት ኣብ መስመር ጉዕዞኤን ኽገብራ እንከለዋ ጥራይ፡ ምልክት ኣውቶቡስ ንኽርኤ ይመርጻ። 

 

ሕቶ፥  እቲ ካርታ ዘይቅኑዕ ምስዝኸውን'ከ፧ 

ሀ፥  ኣፕሊኬሽን ወለዲ Edulog፡ ከም መርኣዪ እትጥቀመሉ ቀንዲ ካርታ ናይ Google Maps እዩ። ዝኾነ ምንጪ ካርታ ፍጹም እኳ እንተዘይኮነ፡ 

Google Maps ግን ነዚ ኣፕሊኬሽን ደገፍ ንኽህበና ኣብ ቅኑዕነቱ እኹል ከምዝኾነ ኣረጋጊጽና ኣሎና። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን፡ Edulog፡ 

ንመሰረታዊ ካርታ Google ብኡንብኡ ንኸስተኻኽል ዓቕሚ የብሉን። ናብ Google Maps ዝልኣኽ ሓበሬታ፡ ብመገዲ ኣብ 

https://www.google.com/maps ዝርከብ “send feedback” ዝብል ኣማራጺ ብቐጥታ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

 

ሕቶ፥  ውላደይ፡ ናብ ካልእ ኣውቶቡስ ኣብ ዝመሓላለፈሉ እዋን፡ ነዚ ኣፕሊኬሽን'ዚ ብኸመይ ክጥቀመሉ እኽእል? 

ሀ፥  ንሓበሬታ ውላድኩም ንኽትረኽቡ እትኣትውዋ ቤት ትምህርቲ፡ እታ ውላድኩም ዝምሃረላ ቤት ትምህርቲ እያ። ተማሃራይ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ 

ቅድሚ ምብጻሑ ናብ ካልእ ኣውቶቡ ክሰጋገር ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን፡ ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ ኣብ "ገዛኹም" ኣብ ዝርከብ ፌርማታ ኣብ 

ዝበጻሕትሉ ግዜ፡ እቲ ናይ ንግሆ መሐበሪታት ክልኣኽ እዩ። እታ ኣብ መጀመርታ ፌርማ ኣውቶቡስ - ጥቓ ገዛ ክኸውን ይኽእል'ዩ - ንተማሃራይ 

እትወስድ ኣውቶቡስ ዝበጽሓትሉ ቦታ ኣብ ካርታ ክትርእዩ ኢኹም። ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ድሕሪ ቀትሪ፡ ኣውቶቡስ ኣብ "ገዛ" ኣብ ዝርከብ ፌርማታ 

ኣውቶቡስ ኣብ ዝቐረበትሉ እዋን ነታ ኣውቶቡስ ኣብ ካርታ ክትርእይዋ ኢኹም፣ ናብቲ ፌርማታ ኣብ ዝቐረበትሉ ግዜ ድማ መሐበሪታት 

ክልኣኸልኩም እዩ።  

 

ሕቶ፥  (ናብ ወይ ኣብ ውሽጢ ኣውራጃ) ግዒዝና ኣሎና። ነዚ ኣፕሊኬሽን'ዚ መዓስ ክጥቀመሉ ክጅምር እኽእል፧ 

ሀ፥  ኣፕሊኬሽን ንጡፍ ዝኾነሉ ግዜ፡ ኣብታ እትምሃሩላ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ዝሙርኮስ እዩ። ለውጢ ካብ ዝገበርክሙሉ ግዜ ኣብ ሓደ መዓልቲ 

ወይ ድማ እቲ ብኣውራጃ ዝወጸ መደብ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዓለሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልቲ ከምዝሰርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

https://www.google.com/maps


መራኸቢ ኣፕሊኬሽን ወለዲ Edulog (Edulog’s Parent Portal App)፥ ንወለድን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ዝምልከት ብተደጋጋሚ ዝሕተት ሕቶታት 

www.Edulog.com 
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ምቕባል መሐበሪታት 
 

ሕቶ፥  ውላደይ፡ ናብን ካብን ኣውቶቡስ ኣብ ዝድይበሉን ዝወርደሉን ግዜ ብኸመይ ክሕበር 

እኽእል፧ 

ሀ፥  ዞናታት መሐበሪታት ኣብ ኣፕሊኬሽን ምድላው፥ ውላድኩም ዘለዋ ኣውቶቡስ ኣበይ ፌርማታ 

ከምዝበጽሐ ኣብ ዝገልጽ ዞን ምስኣተወት፡ መሐበሪ ከምዝስደደልኩም ይገብር። እዚ ዞን መሐበሪ፡ 

ኣብቲ ኣውቶቡስ ዝበጽሓቶ ፌርማታ የመልክት፣ ካብ 0 ክሳብ 2 ማይላት ኣብ ዘሎ ፍልልይ ድማ 

ክትህሉ ትኽእል።  መሐበሪታት ከምዝዳሎ ኮይኑ፡ ዞናት ድማ ኣብ ትሕቲ ሰሌዳ SETTINGS ክፍጠር 

ይከኣል። መሐበሪታት፡ ኣውቶቡስ ኣብ ዝበጽሓቶ ቦታ ዝሙርኮስ እዩ። ሓደ ሓደ ኣውራጃታት፡ 

ተማሃሮ ንኣውቶቡስ ናብ "ጐኒ ምስዝደፍኡ" ወይ "ናብ ጐኒ ምስዝስሕቡ" መሐበሪታት ይህባ። እዚ 

ሓበሬታ'ዚ፡ ኣብ ሰሌዳ STUDENT ኣብ ዝርከብ “WHERE’S MY CHILD” ዝብል ኣኣማራጺ 

ከምዝዕቀብ ይኸውን። 

 

ሕቶ፥ ኣውቶቡስ፡ ኣብ ፌርማታ ኣውቶቡስ ምስበጽሐት፡ መሐበሪታት መዓስ ይውሃበኒ፧ 

ሀ፥  ብዛዕባ ፌርማታ ናይ ንግሆ ኣውቶቡስ ወይ ናይ ድሕሪ ቐትሪ ኣውቶቡስ ወይ ናይ ክልቲኡ 

ዝምልከት መሐበሪታት ክውሃበኩም ይከኣል እዩ። ንነፍስወከፍ ኣውቶቡስ ዝምልከት ዞን መሐበሪ 

ኣዳልዉ። ነፍስወከፍ ኣውቶቡስ ድማ ዝተፈልየ ርሕቐት ክህልወን ይኽእል እዩ። ንነፍስወከፍ 

መስመር ጉዕዞ ኣውቶቡስ ብዝበለጸ ኣብ ዝሰማማዕኩም ርሕቐት ከምዝዳሎ ግበሩ። ብተወሳኺ፡ 

ንስኹም ኽትቐያይርዎ እትኽእሉ መሐበሪታት እትቕበልሉ ገደባት ግዜ ኣሎ።  እቲ ውሁብ ግዜ፥ 

ኣውቶቡስ ኣብ ፌርማታ ንኽትበጽሕ ካብ ዝተወጠነ ግዜ ቅድሚ ሓደ ሰዓት፡ ምስ በጽሐት ድማ 

ድሕሪ ሓደ ሰዓት እዩ። ቅድሚ ወይ ድሕሪ እታ እተደልይዋ ኣውቶቡስ ኣብ መስመር ጉዕዞ ምምጽኣ፡ 

ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ንኽትከይድ ኣብ ቦታኹም ምስእትመጽእ ንኽትግልገሉላ "ጽዑቕ" ግዜ ጉዕዞ 

ከምዝህልወኩም ኽትገብሩ ድሌት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። 

 

ሕቶ፥  እቲ ዝውሃበኒ ሓበሬታ ክሳዕ ክንደይ ተኣማኒ እዩ፧ 

ሀ፥  ኣውቶቡስ ኣብ ውሽጢ ዞን መሐበሪ ኣብ ዝበጽሓትሉ ግዜ GPS ድምጺ ኣብ ዝገበረሉ ግዜ፡ እዚ መሐበሪታት ብኡንብኡ ይልኣኸልኩም። 

ኣውቶቡስ ቤት ትምህርቲ፡ ድምጺ GPS ኣብ ነፍስወከፍ 10-20 ካልኢታት ብክላውድ ናብ ማዕከን ሓበሬታ ኣፕሊኬሽን ብስሩዕ ትሰድድ። ኲሉ 

ዓይነት ቴክኖሎጂ እኳ እንተሃለወ፡ ምጉንዳባት ከጋጥም ይከኣል እዩ። ኣብ ኣገልግሎት ተሌፎን ምጉንዳብ ምስዝህሉ ወይ ኣብ ኣውቶቡስ ዝርከብ 

ኣሃዱ GPS ዝገብሮ ርክብ ምስዝቛረጽ፡ ምድንጓያት ሓበሬታ ከጋጥም ይኽእል።  ኣውቶቡስ ናብ ቦታኹም ንኽትበጽሕ ትጽቢት ቅድሚ እተገብረላ 

ግዜ፡ ምንቅስቓስ ናይታ ኣውቶቡስ ከመይ ከምዘሎ ኣብ ኣፕሊኬሽን ተኸታተሉ። 



መራኸቢ ኣፕሊኬሽን ወለዲ Edulog (Edulog’s Parent Portal App)፥ ንወለድን ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ዝምልከት ብተደጋጋሚ ዝሕተት ሕቶታት 

www.Edulog.com 
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ብዛዕባ ሓበሬታ 
 

ሕቶ፥  ካልኦት ተጠቀምቲ ኣፕሊኬሽን፡ ናይ ውላደይ ሓበሬታ ክርእዩ ይኽእሉ ድዮም፧ 

ሀ፥  ኣይፋል። እቶም ኣድላዪ ሓበሬታ ጸጥታ ዘለዎም ሰባት ጥራይ፡ ብዛዕባ ተማሃራይ ዝምልከት ሓበሬታ ጉዕዞ ኣብ ኣፕሊኬሽን ክርእዩ ይኽእሉ። 

 

ሕቶ፥  ብዛዕባ ፌርማታ'ታ ዝጥቀመላ ኣውቶቡስ ዝምልከት ሓበሬታ ካበይ ይመጽእ፧ 

ሀ፥  ውላድኩም ዝጥቀመላ ኣውቶቡስ ጠጠው እትብለሉ ዝተወጠነ ግዜን ቦታን፡ ወሃቢ መጓዓዝያ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝጥቀመሉ ስርዓት ምሕደራ 

ጉዕዞ Edulog ዝመጽእ እዩ። 

 

ሕቶ፥  ስእሊ ውላደይ ኣብ ኢንተርነት ይተሓዝ ድዩ፧ 

ሀ፥  ኣይፋል። ካብ ማዕከን ስእልታት ዝተወስደ ወይ ብካሜራ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ዝተወስደ ስእልታት ዝርከቦ ምስዚ ኣፕሊኬሽን ዝተኣሳሰር 

ስእልታት፡ ኣብታ ስእልታት ዘለዋ ተንቀሳቓሲት ተሌፎን ዝተቐመጠ እዩ።  ኣፕሊኬሽንኩም ኣብ ክልተ ዝተፈላለያ መሳርሒታት ዝጸዓንኩም 

እንተዄንኩም፡ ነቲ ስእሊ ምስ ነፍስወከፍ መሳርሒት ከተራኽቡ (ከተተኣሳስሩ) የድልየኩም እዩ። 


