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TEAMS Parent Self-Serve မုိဘုိင္းဗားရွင္း 

Parent Self-Serve အတြက္ TEAMS မိုဘိုင္းဗားရွင္းသည ္iPhone ၊ iPad ၊ Chromebook သို႔မဟုတ ္တက္ဘလက္ ကဲ့သို႔ သင္၏ မိုဘိုင္း 
ပစၥည္းအသံုးျပဳေသာအခါ AISD Parent Cloud မွတဆင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ အေကာင္ ့ဝင္ရန ္သို႔မဟုတ ္ဖန္တီးရန ္AISD Parent Cloud login 
page သို႔ သြားပါ။ 

သင္၏ ကေလာက္ဒ္အေကာင့္ဖန္တီးရန္ အခ်က္အလက္အတြက္ ကြ် ႏ္ုပ္တို႔၏ parent information site သုိ႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ သြားေရာက္ပါ။ 

Parent Self-Serve  မိုဘိုင္းဗားရွင္းကို တိုက္႐ိုက္သံုးစြရဲန္ Parent Self-Serve site သို႔သြားပါ။  

၁။      သင္၏ မိုဘိုင္းကိရိယာ (စမတ္ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ တက္ဘလက္) မ ွAISD Parent Cloud သို႔ဝင္ပါ။ 

Parent Cloud login စာမ်က္ႏွာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

၂။  Parent Self-Serve -Mobile Grades ၊ Assignments  & Attendance  ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။  

   Mobile Grades, Assignments & Attendance တိုင္ ျပသထားေသာ Parent Cloud ဆိုက္၏ 
မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp
https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp
https://www.austinisd.org/technology/announcements/aisd-parent-cloud
https://grades.austinisd.org/selfserve/parent/
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၃။   AISD Parent Cloud သို႔ သင္ဝင္ေရာက္ခဲ့စဥ္က အသုံးျပဳခဲ့ေသာ သင္၏ သံုးစြဲသ ူID ႏွင့္ စကားဝွက္ကို အသံုးျပဳ၍ Parent Self-Serve 
သို႔ဝင္ေရာက္ပါ။မွတ္ခ်က္-အကယ္၍သင္သည ္ Parent Self-Serve၏မိုဘိုင္းဗားရွင္းမဟုတ္သည္ကို ပို၍ႏွစ္သက္လွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္ 
ေအာက္ေျခရိွ ‘Go to full site’ လင့္ခ္ကို ႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။  

 

 Parent Self-Serve login စခရင္၏ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ုိက္ခ်က္ 
 
၄။   သင္၏ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပသထားသည္။ အဆင့္ႏွင့္အတန္းတက္ေရာက္မႈအား သံုးသပ္ရန္ သင္ဆႏၵရွိေသာ ေက်ာင္းသား ကိုႏွိပ္ပါ/ 

ေရြးခ်ယ္ပါ။မွတ္ခ်က္- သင္သည္သင္၏ေက်ာင္းသားအားလံုးကိုမေတြ႔လွ်င္ ၅၁၂-၄၁၄-၉၁၈၇ ရွိ ေက်ာင္းသား ဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုးသို႔ 
ေက်းဇူး ျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ 

 

 Parent Self-Serve ဆိုက္ရွိ ေက်ာင္းသား အခ်က္အလက ္စာရင္း၏ မ်က္ႏွာျပင္္႐ိုက္ခ်က္ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကိုေရြးခ်ယၿ္ပးီသည္ႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ ေရြးခ်ယ္ခ်က္မ်ားကိုရရွိႏုိင္သည္ - 
 အတန္းတက္ေရာက္ျခင္း  
 အဆင့္အေၾကာင္း အရည္အခ်င္းစစ္မွတ္တမ္း (ေက်ာင္းစာမ်ားအလိုက္ အဆင့္မ်ားကို ရယူႏိုင္) 
 ေက်ာင္း၏ သတင္းေပးစာမ်ား  
 အသိေပးျခင္းမ်ား 
 ဆရာထံအီးေမးလ္ပုိ႔ျခင္း 
 ေက်ာင္းသားစာရင္း 
 ျပန္ထြက္ရန္  
ဆႏၵရွိေသာေရြးရန္တစ္ခုကိ ုႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။  



 TEAMS Parent Self-Serve မုိဘုိင္းဗားရွင္း 

Page 3 of 8 

 

 attendance, grades, campus messages, notifications, student list ႏွင့္ logout 
(အတန္းတက္ေရာကျ္ခင္း၊ အဆင့္မ်ား၊ ေက်ာင္း သတင္းစကား၊ အသိေပးခ်က္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားစာရင္းႏွင့္ ျပန္ထြက္ျခင္း) ေရြးခ်ယ္ခ်က္ 
ပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းသားအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

အတန္းတက္ေရာက္ျခင္း  

အတန္းတက္ေရာက္ျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေက်ာင္းသား၏ ပ်က္ကြက္မႈတိုင္းကို (အေစာဆံုးရက္စြဲမွစ၍) အစဥ္ အလိုက္ 
ျပသသည္။ အခ်ိန္အလိုက္ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ ပို၍အေသးစိတ္အရာမ်ားကို ၾကည္႐့ွဳရန္ ဆႏၵရွိေသာ ေန႔စြဲ 
အတန္းကို နွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
 

 ေက်ာင္းသားအတန္းတက္ေရာက္သည့္ အခ်က္အလက္ပါေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

Attendance Detail မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပ်က္ကြက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ပ်က္ကြက္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား အျပင္ ပ်က္ကြက္ရေသာ   
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို စာရင္းျပဳထားသည္။ ေက်ာင္းေနာက္က်ေသာ အခ်က္အလကမ္်ားရွိေနခ့ဲလွ်င္လည္း ၎ကို ဤမ်က္ႏွာျပင္တြင္ 
ျပသမည္ျဖစ္သည္။  
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 ေက်ာင္းသားအတန္းတက္ေရာက္သည့္ အခ်က္အလက္ပါ ပုိ၍အေသးစိတ္ပါရိွေသာ 

မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

Report Card ေရြးခ်ယ္မႈကို ေရြးခ်ယၿ္ပီးခ်ိန္မွစ၍ လက္ရွိေရးဆြဲထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပသထားသည္။ ျပသထားေသာ ပွ်မ္းမွ်သည္ 
လက္ရွိေန႔စြဲအေပၚ မူတည္၍ အဆင့္ေပးကာလပိုင္းအတြင္း တြက္ထားေသာ  ေဆာင္ရြက္ဆဲ ပွ်မ္းမွ်ျဖစ္သည္။  
ရက္သတပၱတ္ ေျခာက္/ကိုး ပတ္၏ ပွ်မ္းမွ်မ်ား သုိ႔မဟုတ ္ ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကဲ့သို႔ ပို၍အေသးစိတ္အရာမ်ားကို ၾကည္႐ွ့ဳရန္ 
သင္ခန္းစာအမည္ကိ ုႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

 အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားစာရင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
ေက်ာင္းသားအဆင့္မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္္႐ိုက္ခ်က္ 

Course Grade Detail သည္ အရင္ ရက္သတပၱတ္ ေျခာက္/ကိုး ပတ္၏ အဆင့္မ်ားကို (မီးခိုးေရာင္ျဖင့္)ျဖင့္စာရင္းျပျပီး  သင္ခန္းစာ၏ 
လက္ရွိ 'လုပ္ေဆာင္ဆ'ဲ ပွ်မ္းမွ်ကို  (အနီေရာင္) ျဖင့္စာရင္းသြင္းထားသည။္  

ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကို အေသးစိတ္ၾကည္႐့ွဳရန ္Assignments ကို ႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
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 ေက်ာင္းသားအတြက ္လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေသာ ပွ်မ္းမွ်မ်ားအျပင္္ ယခင္ေၾကျငာထားေသာ 
အဆင့္မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

ေက်ာင္းအလုပ္မ်ား  

သင္ခန္းစာတစ္ခန္းအတြက္ Assignments ေရြးခ်ယ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ၿပးီခ်ိန္မွစ၍ အဆင့္ေပးကာလပိုင္းအတြက္ ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကို 

ျပသထားသည္။ ရရွိေသာအဆင့္၊ အဆင့္ေပးေသာ စနစ္၊ အမ်ိဳးအစားခြဲထားေသာ ပ်မ္းမွ်ႏွင့္ အဆင့္ခြဲျခားျခင္းကိုလည္းျပသထားသည္။  

ေက်ာင္္းအလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာရက္စြဲႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္စြဲကို ျပန္လည္ၾကည့္ရွဳရန္ Details ကို တို့ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ မွတ္ခ်က္ - 

သင္သည ္အခ်က္အလက္အားလံုးကို ျမင္နုိင္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚေအာက္ဆြဲခ်ၾကည့္႐ွဳရန္လိုအပ္သည္။ 

 သင္ခန္းစာအတြက္ ေက်ာင္းအလုပ္မ်ား စာရင္း၏ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 
 

The Assignment Detail သည္ ရရွိေသာအဆင့္၊ ရရွိႏုိင္ရန္အျမင့္ဆံုးအမွတ္၊ အဆင့္ခြဲျခားျခင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းအလပု္တင္သြင္းေသာ 
အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေရတြက္ေပးလိမ့္မည္။ ၎သည္ ေက်ာင္းအလုပ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပီးစီးရမည္ ့ရက္စြဲကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။  
ၿပီးခဲ့ေသာမ်က္ႏွာျပင္သို ျပန္၍သြားရန ္Close ကို ႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
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 အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးႏွင့္ ေက်ာင္းအလုပ္ ရက္စြဲပါဝင္သည့္ ေက်ာင္းအလုပ္ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

မွတ္ခ်က္ - လက္ရိွတြင္ Parent Self-Serve ၏ မုိဘုိင္း ဗားရွင္းသည္ ေက်ာင္းအလုပ္မွတ္စုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကိုျပသထားျခင္း 
မရိွပါ။ မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းအလုပ္မွတ္စုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကိ ုၾကည္႐့ွဳရန္ ျပည့္စံုစြာျပသထားေသာ Parent Self-Serve 
ဆိုက္သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ လာေရာက္ၾကည့္႐ွဳရန္ အၾကံျပဳထားသည္။  

ေက်ာင္း၏ သတင္းေပးစာမ်ား 
Campus Message ေရြးခ်ယ္မႈမ်က္ႏွာျပင္သည္ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသတင္းေပးစာအားလံုးကို 
ျပသထားလိမ့္မည္။  

ၿပီးခဲ့ေသာမ်က္ႏွာျပင္သို႔ ျပန္၍သြားရန ္ဘယ္ဘက္အေပၚတြင္ရွိေသာ Student ကိုႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

 ေက်ာင္း၏ သတင္းေပးစာ မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

အသိေပးျခင္းမ်ား  
Notifications ေရြးခ်ယစ္ရာသည္ မိဘမ်ားအား  ၎တို႔ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အတန္းတက္ေရာက္မႈႏွင့္ အဆင့္ရရွိမႈအား အီးေမးလ္ 
မွတဆင့္ အသိေပးရန ္ဆႏၵရိွေသာအခါ ေရြးခ်ယ္္နိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။  
မွတ္ခ်က္-အသိေပးခ်က္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းသည ္မိဘအေကာင့္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာင္းသားအားလံုးသို႔ အက်ိဳးသက္ 

ေရာက္မႈရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းဆီကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ျခင္းမရွိပါ။ 
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အတန္းတက္ေရာကမ္ႈ - ေရဒီယိုခလုတ္ကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ဆႏၵရွိေသာ တက္ေရာက္မႈကို ေရြးခ်ယ္ပါ။  

အဆင့္ - ဆႏၵရွိေသာ အသိေပးခ်က္ အမ်ိဳးအစား (မ်ား) ႏွင္ ့ႏွစ္သက္ေသာ အနိမ့္ဆံုးအကန္႔အသတ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ဥပမာ -
အဆင့္ေပးကာလ ပွ်မ္းမွွ် ၈၀ ေအာက္နိမ့္ေသာအခါ အသိေပးရန္ ဆႏၵရိွလွ်င္ '၈၀' နိမ့္ရန္ေၿပာင္းလဲၿပးီ 'Below' ခလုတက္ို ႏွိပ္ပါ/ 
ေရြးခ်ယ္ပါ။ 
သင္၏အေကာင့္အတြက္ လက္ရိွအသုံးျပဳေသာဖ ုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္စာရင္းသြင္းခံရျခင္း ေသခ်ာေစရန္ သင္သည္ Go to full site 
လင့္ခ္ကုိ ႏိွပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ Edit Contact Info ဇယားတြင္ သင္၏ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ႏုိင္သည္။ 
 
ဆရာထံ အီးေမးလ္ပုိ႔ျခင္း 

Email Teacher ေရြးခ်ယ္မႈသည ္ေက်ာင္းသားအတြက္ ဆရာတစ္ဦးခ်င္းကို အီးေမးလ္ပို႔ရန္ မိဘ/ အုပ္ထိန္းသူမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည္။  
၁။ ဆရာအမည္ အကြက္ကိ ုႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဆရာ/ ဘာသာရပ္ အမည္မ်ားကိုျပသထားလိမ့္မည္။  

 Email Teacher ေရြးခ်ယ္မႈရွိ ဆရာစာရင္း၏ မ်က္ႏွာျပင္္ ႐ိုက္ခ်က္ 

၂။ အီးေမးလ္ပို႔ရန္ ဆရာအမည္ေရြးခ်ယ္ပါ။  
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 ဆရာထံအီးေမးလ္ပို႔ရန ္မ်က္ႏွာျပင္ ႐ိုက္ခ်က္ 

၃။ ဆရာထံေပးပို႔ရန္ စာေရးပါ။ 

၄။ ‘Send Email’ ခလုတက္ို ႏွိပ္ပါ/ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

 




