အေရွ ႔အယ္လန္ေကာင္တီ ေက ာင္းမ ား
မိဘအတြကန
္ ည္းပညာသတင္းလႊာ
ကင္းဘတ္စ္ (Canvas)

သငဲ့္ကေလးသည္ကင္းဘတ္စ္ေပၚတြငသ
္ င္ခန္းစာေလဲ့
က ငဲ့္ခန္းမ ားကုိလပ
ု ေ
္ နလွ င္သငဲ့္ကေလး၏အေျခအေန
မ ားကုိ၀င္ၾကည္ဲ့ရန္ မိဘမ ားအတြကက
္ င္းဘတ္စ္အက္
ပ္(Canvas Parent App) ကုိ ေဒါင္းလုပ္လပ
ု ျ္ ပီးၾကည္ဲ့
်ာၤႏုိင္သိ်ာၤႏုိင္သည္။ ၄င္းအက္ပ္ကိ(ု iOS)်ာၤႏွင္ဲ့ (Android)
တုိ႔တြင္ျပ လုပ်ာၤႏ
္ ုိငသ
္ ည္၊ အေကာင္ဲ့ဖန္တးီ ပုအ
ံ ဆင္ဲ့မ ား
ကုိေအာက္တင
ြ ္ၾကည္ဲ့ပါ-

အိမစ
္ ာအကူအညီ
Rose Hulman Institute of Technology
မွဖိတ္ေခၚေသာအခမဲ့သင္ၾကားေပးမညဲ့္
၀န္ေဆာင္မႈကုိသိပါသလား? AskRose
သည္ ၆တန္းမွ ၁၂တန္းေက ာင္းသား
မ ားအတြက္ သခ ာ်ာၤႏွင္ဲ့သိပၸံကုိ သင္ေပး
မည္၊ AskRose မွ ဆရာမ ားသည္
ေက ာင္းသားမ ား၏ မတူညီေသာ ပညာ
အရည္အခ င္းအဆင္ဲ့မ ားအရနည္းပညာ
်ာၤႏွင္ဲ့သင္ၾကားမႈတြင္အေတြ႔အၾက ံ ဗဟု
သုတရွိျပီးဆက္သြယ္ေရးအေရအခ င္း
်ာၤႏွင္ဲ့ျပည္ဲ့စုံရွိသည္ဲ့ ကြ မ္းက င္ေသာဆရာ
မ ားျဖစ္သည္၊ အေသးစိတ္သိရွိရန္
ဤလင္ဲ့ AskRose.org တြင္ေလဲ့လာပါ

အုိင္ပက္အခက္အခေျဖရွငး္ ရန္
ယခုအခါကြ ်ာၤႏု္ပ္တ႔၏
ုိ ေက ာင္းသားအားလုံးနီးပါး
၄င္းတု၏
ိ႔ အုိင္ပက္မ ားကုိအိမ္သုိ႔ ပုံမွန္ယူသာြ း
ၾက၍တစုံတခုလုပ္၍မရလွ င္သိရွိနားလည္ရန္
အေရးၾကီးသည္၊အုိင္ပက္ထ၀၀င္ေရာက္လုပ္
ကုင
ိ ္ရန္အေရးၾကီးဆုံးအခ က္မွာဖြင္ဲ့ထားေသာ
၀က္ဆုိက္မ ားကုိအရင္ဆုံးဖယ္ရွားရမည္၊
•
•
•

Settings→Safari သုိ႔သြားပါ
ဖြင္ဲ့ထားေသာ၀က္ဆုိက္မ ားကုိပိတ္ပါ၊
ဖယ္ရွားပါ
ဖယ္ရွားရန္ Clear ကုိေရြးခ ယ္ပါ

အေသးစိတ္လမ္းညြန္ခ က္မ ားကုိသိလုိပါကဤ
လင္ဲ့သို႔သြားပါ (link is case sensitive):

• Parent App ကုိဖြင္ဲ့ပါ
• ေက ာင္းကုိေရြးခ ယ္ပါ

https://bit.ly/EACSiPads

• EACS ဟုရုိက္ျပီးျမိ ႔နယ္(district) ကုိေရြးပါ
• Create an Account ကုိ်ာၤႏွိပ္ပါ
• သငဲ့္အေၾကာင္းအရာမ ားျဖည္ဲ့ပါ
• ေက ာင္းသား၏ Student Pairing Codeကုိရရွိရန္
○ သင္ဲ့ကေလးကုိသ၏
ူ အုိငပ
္ က္မက
ွ င္းဘတ္စတ
္ င
ြ ္
log in လုပ္ခုိင္းပါ
○ အေပၚဆုံးဘယ္ဖက္လိင
ု း္ (၃)လုိငး္ ကုိနွိပပ
္ ါ
○ Settings ေပၚတြင္်ာၤႏိွပပ
္ ါ
○ Tap Pair with Observer တြင္်ာၤႏိွပ္ပါ
• pairing code ကုိသုံးပါ(သုိ႔) QR တြင္သငဲ့္ကေလး
ကုိထျဲ့ ပီးသငဲ့္ကေလးကုိသငဲ့္အေကာင္ဲ့ထ သုိ႔ထဲ့ပါ
ထုိေနာက္သင္ဲ့ကေလး၏ကင္းဘတ္စ္ေပၚမွသင္ခန္း
စာမ ား/အဆုိင္း မင္ဲ့မ ား၊ အမွတ္ဂရိတ္မ ားကုိသရ
ိ ွိ်ာၤႏိုင္
သည္
ထုိသုိ႔ ျပ လုပျ္ ပီးလွ င္လက္ရက
ွိ င္းဘတ္စ္ေပၚမွသင္ခန္း
စာမ ား၊ အဆုိင္းမင္ဲ့မ ား်ာၤႏွင္ဲ့ အမွတ္ဂရိတမ
္ ားကုိ၀င္
ေရာက္်ာၤႏုိင္ျပီျဖစ္သည္

Canvas Parent iOS Setup
Canvas Parent Android Setup
Canvas Parent App Download iOS
Canvas Parent App Download
Android

စကုိင္း၀ပ္
EACS ၏မိဘမ ားအားလုံး စကုိင္း၀ပ္
အေကာင္ဲ့ကုိျမိ ႔နယ္မွ ျပ လုပ္ေပးခဲ့ျပီး
ျဖစ္သည္၊ စကုိင္း၀ပ္သုိ႔ ၀င္ရန္အေကာင္ဲ့
်ာၤႏွင္ဲ့ပတ္သက္ေသာပတ္၀ပ္ (passward)
ကုိေမဲ့သာြ းလွ င္ထိ(ု passward) ကုိ
စကုိင္း၀ပ္တင
ြ ္ျပန္၍ reset လုပ်ာၤႏ
္ ုိင္သည္၊
ထုိသုိ႔လုပ္ရန္- စကုိင္၀ပ္သုိ႔၀င္ရမည္ဲ့
၀က္ဆုိက္စာမ က္်ာၤႏွာကုိသာြ းပါ၊ “Forgot
Username or Password.” ေပၚတြင္
်ာၤႏွိပ္ပါ၊ အီးေမးလိပ္စာ မွန္ကန္ရန္်ာၤႏွင္ဲ့
ေက ာင္းတြင္ေပးထား ေသာအီးေမးလ္
လိပ္စာျဖစ္ရမည္

