TEAMS အြန္လိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း မိဘလမ္းညႊန္
TEAMS အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း မိဘလမ္းညႊန္
မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္ my.austinisd.org ရွ AISD
ိ
Parent Cloud မွတဆင့္ TEAMS အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ရယူႏုင
ိ ္သည္။
မွတခ
္ ်က္ - Parent Cloud ဒီမွာ ႏွပ္ိ ါ။
၁။ သံုးစြသူ
ဲ အမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ အသံုးျပဳ၍ Log In ဝင္ေရာက္ပါ။

Parent Cloud login ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
၂။ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ ကေလာက္ဒ္သံုးစြဲသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ AISD Student Registration – Inscripcion del

Estudiante တိုင္ကိုႏွိပ္ပါ။

Parent Cloud ဆိုဒ္အတြင္းရွိ Student Registration အကြက္၏ ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္႐ိုက္ ခ်က္
၃။ သင္ႏွစ္သက္ေသာ ဘာသာစကားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စပိန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။
၄။ သင္၏ AISD Parent Cloud သံုးစြဲသူအမည္ႏွင့္ စကားဝွက္ ျဖည့္စြက္ၿပီး Login ကိုႏွိပ္ပါ။

Student Registration login ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္၏ ႐ိုက္ခ်က္
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TEAMS အြန္လိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း မိဘလမ္းညႊန္
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း
ေက်ာင္းသားသစ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ AISD ေက်ာင္းတြင္ မည္သည့္အခါမွ တက္ေရာက္ဖူးျခင္း မရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္
ျဖစ္သည္။
ယခင္ႏွစေ
္ က်ာင္းအပ္ႏွံၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း
AISD ေက်ာင္းတြင္ ယခင္တက္ေရာက္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံု
တင္ရမည္။ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏၿွံ ပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ေက်ာင္းသားသစ္
မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္မႈ ကဲ့သို႔တူညီေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ားပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား
မွတ္ပံုတင္ျခင္းပံုစံမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လက္ရွိမွတ္တမ္းမွအခ်က္အလက္ကို ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းျဖည္႔စြက္ျပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။
အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ား (မွိန္ေနေသာေနရာမ်ား) သည္ၾကည့္႐ွဳရန္သာ ျဖစ္သည္ ။သင္သည္ ထိုေနရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ရန္လိုအပ္သည္။
စာမ်က္ႏွာ၏ အေပၚဖက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မွဳျဖစ္စဥ္ျပ ဘားမ်ဥ္းသည္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ေရာက္ရွိ ေနသည့္ေနရာကို ရည္ညႊန္းသည္။ ျဖည့္စြက္ရန္ ဇယား ၉ ခုရွိပါသည္။
၁။ ကၽြႏု္ပ္၏ ေက်ာင္းသားမ်ား

၆။ ေက်ာင္းအားအတည္ျပဳျခင္း

၂။ ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္

၇။ ေက်ာင္းသား ေဖာင္ပံုစံမ်ား

၃။ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ အဆက္အသြယ္မ်ား

၈။ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ ေဖာင္ပံုစံမ်ား

၄။ အေရးေပၚ အဆက္အသြယ္မ်ား

၉။ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၅။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား (ဆရာဝန္)

၁၀။ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈအတည္ျပဳျခင္း

Student Registration စာမ်က္ႏွာရွိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးမႈ ဘား၏ ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္႐ိုက္ခ်က္
ကၽြႏု္ပ္၏ ေက်ာင္းသားမ်ား
၁။ Returning Students အတြက္ drop-down မွ ေက်ာင္းသားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
မွတ္ခ်က္ - အကယ္၍ သင္သည္ Select A ေက်ာင္းသားမီနူးတြင္ သင္၏ကေလးအမည္ကို ရွာမေတြ႔လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ ၍
သင့္ကေလး၏ ေက်ာင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ပါ။

New Students အတြက္ Create New Student ခလုတ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

My Studentsဇယားရွိ ေအာက္ခ်နုိင္သည့္မီႏူးတြင္ 'Create New Student' ေရြးခ်ယ္မႈ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
မွတ္ခ်က္ - ေက်ာင္းသားသစ္ထည့္သြင္းေသာအခါ အကယ္၍ သင့္တြင္အျခားေက်ာင္းသားမ်ား AISD တြင္ရွိလွ်င္ သင္သည္ Yes
ေရဒီယိုခလုတ္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏၿွံ ပီးေက်ာင္းသားမွ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ကူးယူရန္ေရြးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။
သင္သည္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ကူးယူရန္ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး ေက်ာင္းသားကို စာရင္းမွ ေရြးခ်ယ္ရမည္။
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TEAMS အြန္လိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း မိဘလမ္းညႊန္

လက္ရွိ AISD ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ အခ်က္ အလက္မွ အဆက္ အသြယ္ မ်ားကို မိတၲဴရရွိရန္ ေရြးခ်ယ္ ခ်က္ကို ျပသေသာ ကြန္ပ်ဴ
တာမ်က္ႏွာျပင္႐ိုက္ခ်က္
ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္
၁။ Returning Students အတြက္ ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္ဇယားသည္ ေက်ာင္းသား၏ လက္ရွိမွတ္တမ္းမွ ရယူ၍
ႀကိဳတင္ျဖည့္စြက္ျပီး ျဖစ္လိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသား၏ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး အခ်က္အလက္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - မွိန္ေနေသာေနရာမ်ားသည္ ၾကည့္ရွဳရန္အတြက္သာျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳျပင္လိုပါက သင့္ကေလး၏
ေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ပါ။
၂။ New Students အတြက္ (*) ျပထားေသာ ေနရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္ကို ထည့္သြင္းပါ။ ေနရာတိုင္းတြင္
ေျဖဆိုမႈမွန္ကန္ေသခ်ာေစရန္ ေအာက္ရွိ အသုံးက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ျပန္လည္သံုးသပ္ပါ။
•

Enrollment Request School Year - ဤေနရာတြင္ လာမည့္စာသင္ႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ ထားလိမ့္မည္။

•

Enrollment Request Grade Level - ၎သည္ ကေလး၏ လာမည္ ့အတန္း ျဖစ္သည္။

•

Enrollment Request Campus - ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းမ်ားကို ထည့္သြင္းထားေသာလိပ္စာႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
အတန္းအရ စာရင္းျပဳစုထားသည္။ သင့္တြင္ ေတာင္းဆိုထားေက်ာင္းမ်ား ေရြးပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြနး္ မ်ားရွိလွ်င္
၅၁၂-၄၁၄-၁၇၂၆ ရွိေက်ာင္းသားဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ႐ံုးသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

•

ေက်ာင္းသား အားလုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၎တိ႔၏
ု တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ ေမြးစာရင္း)တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္႔တိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္။

၃။ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
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မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ အဆက္အသြယ္မ်ား

Returning Students အတြက္ ဤဇယားသည္ ေက်ာင္းသား၏ လက္ရွိမွတ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္း
ၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္။ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး အခ်က္အလက္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ မွိန္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေက်ာင္းမွသာ
ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။

New Students အတြက္ ေက်ာင္းသား၏ မိဘ/ ေက်ာင္းသားအဆက္အသြယ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ကို ထည့္သြင္းပါ။
၁။ အဆက္အသြယ္တစ္ခု ဖ်က္ရန္ အမိႈက္ပံုးပံု အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
၂။ အဆက္အသြယ္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္ Add a Contact ကိုႏွိပ္ပါ။
၃။ သင္သည္ အဆက္အသြယ္မ်ားထည့္သြင္းၿပီးေသာအခါ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူ၏ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္းမ်ုားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ထည့္သြင္းရန္ အေရးၾကီးပါသည္။

Parents/Guardians Contacts တဘ္တြင္ရရွိနုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
အေရးေပၚအဆက္အသြယ္မ်ား
အေရးေပၚအဆက္အသြယ္မ်ားဇယားကို အေရးေပၚျဖစ္စဥ္အတြက္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားထံသို႔ မဆက္သြယ္ႏိုင္ ေသာအခါတြင္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဦးခ်င္း အခ်က္အလက္ထည့္သြင္းရန္ အသံုးျပဳသည္။

Returning Students အတြက္ ဤစာမ်က္ႏွာသည္ ေက်ာင္းသား၏လက္ရွိမွတ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ထည့္္သြင္းၿပီးျဖစ္
လိမ့္မည္။ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး အခ်က္အလက္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။

New Students အတြက္ ေက်ာင္းသား၏ အေရးေပၚအဆက္အသြယမ
္ ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ကို ထည့္သြင္းပါ။
၁။ အဆက္အသြယ္တစ္ခု ဖ်က္ရန္ အမိႈက္ပံုးပံု အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
၂။

အဆက္အသြယ္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္ Add a Contact ကိုႏွိပ္ပါ။

၃။ သင္သည္ အဆက္အသြယ္မ်ားထည့္သြင္းၿပီးေသာအခါ Next ကိုႏွိပ္ပါ။
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Emergency Contacts တဘ္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ား ဇယားကို ကေလးအထူးကု သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိသားစု ဆရာဝန္ကဲ့သို႔ မည္သည့္ဆရာဝန္၏
အခ်က္အလက္မဆို ျဖည့္စြက္ရန္အသံုးျပဳသည္။

Returning Students အတြက္ ဤစာမ်က္ႏွာသည္ ေက်ာင္းသား၏လက္ရွိမွတ္တမ္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းၿပီး
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခင္ႏွစ္ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး အခ်က္အလက္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။

New Students အတြက္ ေက်ာင္းသား၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဆက္အသြယ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္ကို ထည့္သြင္းပါ။
၁။ အဆက္အသြယ္တစ္ခု ဖ်က္ရန္ အမိႈက္ပံုးပံု အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
၂။ အဆက္အသြယ္တစ္ခု ထည့္သြင္းရန္ Add a Contact ကိုႏွိပ္ပါ။
၃။

သင္သည္ အဆက္အသြယ္မ်ားထည့္သြင္းၿပီးေသာအခါ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

Medical Contacts (Doctor) တဘ္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္

Page 5 of 9

TEAMS အြန္လိုင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း မိဘလမ္းညႊန္
ေက်ာင္းအားေသခ်ာေစျခင္း
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူသည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္အခါ တက္ေရာက္ရမည့္ေက်ာင္း ေသခ်ာမႈရွိေစရန္
ေက်ာင္းအားေသခ်ာေစျခင္း ဇယားကို အသံုးျပဳသည္။

Verify Campus တဘ္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
Student Forms စာမ်က္ႏွာကိုျပသရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - အကယ္၍ ေက်ာင္းအား ျပသထားမွဳ မွားယြင္းလွ်င္ ၅၁၂-၄၁၄-၁၇၂၆ ရွိ ေက်ာင္းသားဝန္ ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ႐ံုးသို႔
ေက်းဇူးျပဳ၍ဆက္သြယ္ပါ။
ေက်ာင္းသားေဖာင္ပံုစံမ်ား
ေက်ာင္းသားေဖာင္ပံုစံမ်ား စာမ်က္ႏွာသည္ ေက်ာင္းဝင္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္ရမည့္ ေဖာင္ပံုစံမ်ားကိုျပသထားသည္။
ေက်ာင္းသားေဖာင္ပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္သည္မွာ •

ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားေသာ စစ္တပ္မိသားစုဝင္

•

ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ား

•

က်န္းမာေရး

•

ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္အတြက္အီးေမးလ္

•

အဆုတ္နာေရာဂါအတြက္ေမးခြန္းမ်ား

•

ဝန္ခံခ်က္

•

ေလ့လာေရး ခရီး

•

အိမ္သံုးဘာသာစကား

•

လမ္းညႊန္အခ်က္အလက္

•

အျခားခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား

မွတ္ခ်က္ - ျပည့္စံုစြာျဖည့္ရမည့္ေဖာင္ပံုစံမ်ားကို အနီေရာင္စာလံုး ”To Do” ျဖင့္ညႊန္ျပထားသည္။ ျဖည့္စြက္ၿပီးေဖာင္ပံုစံမ်ားကို
စာလံုးအစိမ္းေရာင္“Complete” ျဖင့္ညႊန္ျပထားသည္။

Student Forms စာမ်က္ႏွာ၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
၁။ ေဖာင္ပံုစံျဖည့္ရန္ Open Form ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
၂။ ေဖာင္ပံုစံလိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ၿပီးေနာက္ Submit ကိုႏွိပ္ပါ။
၃။ အကယ္၍သင္သည္ ေဖာင္ပံုစံကို ပံုႏွိပ္ရန္ဆႏၵရွိလွ်င္ Print ကိုႏွိပ္ပါ(Submit ခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီးမွ)။ ေဖာင္ပုံစံကို မတင္ဘဲ ပိတ္ရန္

Cancel ကိုႏွိပ္ပါ။
၄။

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူေဖာင္ပံုစံမ်ား စာမ်က္ႏွာအားျပသရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ ေဖာင္ပံုစံမ်ား
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မိဘ/အုပ္ထိန္းသူေဖာင္ပံုစံမ်ား စာမ်က္ႏွာသည္ ေက်ာင္းစာရင္းသြင္းရန္ျဖည့္စြက္ရမည့္ ေဖာင္ပံုစံမ်ားကို ျပသထားသည္။ ဤဇယားရွိ
ေဖာင္ပံုစံမ်ားသည္ မိသားစုတစ္စုလံုးအတြက္ ျဖစ္သျဖင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ရန္သာ လိုအပ္လိမ့္မည္။
•

ေရြ႕ေျပာင္းအလုပ္အကိုင္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္

•

အခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲျခင္း

•

ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္

Parent/Guardian Forms တဘ္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
ေဖာင္ပံုစံမ်ားအားလံုး ျပည့္စံုစြာျဖည္ၿ့ ပီးသည္ႏွင့္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။
စာရြက္စာတမ္းမ်ား
စာရြက္စာတမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာသည္ ေက်ာင္းစာရင္းသြင္းျခင္းကို အတည္မျပဳမီ ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္ႏွင့္ အသိ္အမွတ္ျပဳရန္
အေရးၾကီးေသာ ေက်ာင္းေဖာင္ပုံစံမ်ားကို ျပသထားသည္။
သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာသိ႔ု PDF မ်ားရယူရန္ Download ကိုႏွိပ္ပါ။

Documents တဘ္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
PDF ေဒါင္းလုဒ္ သည္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္၏ ေအာက္ေျခတြငေ
္ ပၚလာလိမ့္မည္။

PDF ေဒါင္းလုဒ္ျပဳ လုပ္ရန္ ျပသသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္႐ိုက္ခ်က္
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ဝန္ခံခ်က္အကြက္ကို အမွန္ျခစ္ပါ။

Acknowledgement ေရြးခ်ယ္ျခင္း၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးအတြက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ၿပီး Submit ကုိႏွိပ္ပါ။

မွတ္ပံုတင္ျခင္းတင္ျပရန္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ထပ္မံသိရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
အြန္လိုင္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈအတည္ျပဳျခင္း
သင္သည္ မိဘ/အုပ္ထိန္းသူေဖာင္ပံုစံမ်ား ဇယားရွိ Submit ကိုႏွိပ္ေသာအခါ Confirm Enrollment ခလုတ္ႏွင့္ အမွာစာတစ္ပိုဒ္ကို
ျပသသည္။
၁။ Confirm Enrollment ကိုႏွိပ္ပါ။

Confirm Enrollment ၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
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၂။ အတည္ျပဳျခင္း ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္အား ပံုႏွိပ္ရန္ Print ကိုႏွိပ္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - အခ်ိဳ႕ေက်ာင္းမ်ားသည္ ဤေဖာင္ပံုစံကိုေပးရန္လိုအပ္သျဖင့္ သင္သည္ ဤအတည္ျပဳျခင္း စာမ်က္ႏွာအား ပံုႏွိပ္ရန္ကို
အေလးအနက္အၾကံျပဳပါသည္။
၃။ အျခားေက်ာင္းသားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ ကြ်န္ုပ္၏ေက်ာင္းသား စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္သြားရန္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

Online Enrollment Confirmation ၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
မွတ္ခ်က္ - မိဘ/အုပ္ထိန္းသူသည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို တင္သြင္းၿပီးခ်ိန္မွစ၍
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူသည္ ေက်ာင္းသား၏ အခ်က္အလက္ကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ ျပန္ဝင္၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍
ေက်ာင္းသားသည္ အြန္လိုင္းစနစ္အသံုးျပဳ၍ မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္ပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာသည္ေပၚလာလိမ့္မည္။
မိဘ/အုပ္ထိန္းသူသည္ မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမဆို မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ ေက်ာင္းသို႔ လာေရာက္ရမည္။

အကယ္၍ ေက်ာင္းသားသည္ ယခင္ကတည္းက မွတ္ပံုတင္ၿပီးျဖစ္လွ်င္ အသိေပးခ်က္၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္
အသိေပးခ်က္ ဖတ္႐ွဳရန္၊ ဤေက်ာင္းသားကို အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သိရွိရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔သ
ဲ ို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ဤေက်ာင္းသားကို အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းတြင္ ခ်န္လွပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အေသးစိတ္သရ
ိ ွိရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔သ
ဲ ို႔
ဆက္သြယ္ပါ။

Page 9 of 9

