EACS Parent Access မွၾကိဳဆုိပါတယ္
အေရွ ႔အယ္လန္ခရိုင္ေက်ာင္း မိဘတု႔ိသည္ အင္တာနက္မွတဆင့္ ေက်ာင္းသူ/သား အခ်က္အလက္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ မိဘတို႔သည္ ေက်ာင္းသား အခ်ိ္န္ဇယား
မ်ား၊ ေက်ာင္းေခၚၾကိမ္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဆုံးမသြန္သင္ၿခင္း ၿပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ေရးသားထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စံခ်ိန္တိုင္းတာသည့္ စာေမးပြဲ အမွတ္မ်ား၊ အေရးေပၚ အခ်က္အ
လက္မ်ား၊ ေက်ာင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ေန႔လယ္စာ လက္က်န္ေငြမ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ မိဘတု႔ိသည္ ႏွစ္စဥ္ ေက်ာင္းတက္သည့္ကာလ အေတာအတြင္း ဤစာ
ရင္းကို အသုံးၿပဳ၍ အြန္လုိင္းအမည္စာရင္းသြင္းၿခင္း၊ အြန္လိုင္းစာရြက္ စာတမ္းၿဖည့္စြက္ၿခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ
ၾကပါသည္။
စာရင္းဖြင့္ (တည္ေဆာက္) ရန္၊ ေအာက္ပါ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။ ဤစာရြက္ေအာက္ပုိင္းတြင္ မိမိကေလးကို ခြဲၿခားသိရွိမွတ္သား၍ သူတ႔၏
ုိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
သာ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ခြင့္ၿပဳရန္ အသုံးၿပဳရမည့္ သေကၤတ အမွတ္အသား ၿဖစ္သည္။ မိမိကုိယ္ပိုင္အမည္ႏွင့္တကြ လွ်ဳိ ႔၀ွက္စာမ်ားၿဖင့္ ၀င္ေရာက္ရန္ သေကၤတ အမွတ္အသား
မ်ားကို လံၿုခဳံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိၿပဳပါ။

မွတ္ခ်က္ - အကယ္၍ မိမိစာရင္း (မဖြင့္) မတည္ေဆာက္လွ်င္၊ အသက္သြင္းၿခင္းသေကၤတ (activation code) သည္ ရက္ 60 အတြင္းသက္တမ္း ကုန္ဆုံး
သြားမည္။
အကယ္၍ EACS Parent Access ဟုေခၚေသာ မိဘ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္အေနၿဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားရွိပါက၊ ေက်ာင္းသုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။

ေအာက္ပါအရာတုိ႔သည္ မိမိ၏ EACS Parent Access စာရင္းတည္ေဆာက္ရန္ (ဖြင့္ရန္) ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ ၿဖစ္ပါသည္။
1. EACS ၀က္ဘ္ဆုိက္ (www.eacs.k12.in.us) သုိ႔၀င္ေရာက္ပါ။ PARETN menu က္ိုေရြးလိုက္ပါ။
2. လက္၀ဲဘက္တြင္ ရွိေသာ “Parent Access Login” ကိုႏွိပ္လို္က္ပါ။
3. လက္ယာဘက္ ေအာက္တြင္ ေဖၚၿပထားေသာ Activation Code ၿဖစ္သည့္အသက္သြင္းရန္ သေကၤတကို ထည့္လုိက္ပါ။ ေအာက္၌ ေဖၚၿပသည့္အတိုင္း သေကၤ
တကို တိတိက်က်ထည့္ေပးပါ။ “Create Account” ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
4. Create an Account စာမ်က္ႏွာေပၚမွ အခ်က္လက္မ်ားကို ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အေၾကာင္းအရာအားလုံး ထည့္ေပးရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
“Next>>>” ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ (မွတ္ခ်က္ - ပိုင္ရွင္အမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ ႔၀ွက္ သေကၤတသည္ အကၡရာ အနည္းဆုံး 8 လုံးၿဖစ္ရမည္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔သည္ ထိလြယ္ပ်က္
လြယ္ေသာအရာမ်ားၿဖစ္သည္။)
5. အကယ္၍ သင့္ထံ၌ ကေလးတစ္ဦးထက္ပို၍ ရွိပါက၊ “add a student” ကိုႏွိပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းသား၏ အသက္သြင္းရန္ activation code သေကၤတ
အမွတအ
္ သားကိုထည့္ေပးပါ။ မိသားစုတစ္ခုအတြက္ စာရင္းဖြင့္ (တည္ေဆာက္) ရာတြင္၊ စာရင္းသြင္းၿခင္း အခ်က္အလက္တုိ႔သည္ ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းသူ-သား
အတြက္ ဆက္လက္ၿပီး အလိုအေလွွ်ာက္ မိတၱဴကူးယူသြားလိမ့္မည္။
6. အကယ္၍ မိမိသေကၤတ အမွတ္အသားကို ေမ့သြားၿပီး၊ မိမိအီးေမးလ္လိပ္စာကို တိတိက်က် အတည္ၿပဳေဖၚၿပခဲ့ပါက၊ “FORGOT YOUR PASSWORD?” ကိုႏွိပ္၍
ယာယီ သေကၤတ အမွတ္အသားကို ပုိ႔ေပးလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ၄င္းအီးေမးလ္လိပ္စာကို မရရွိပါက၊ ေက်းဇူးၿပဳ၍ ေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ပါ။
7. အကယ္၍ မိမိ စာရင္းထဲတြင္ အီးေမးလ္လိပ္စာ မေဖၚၿပထားပါက၊ EACS Parent Access Administrator တာ၀န္ရွိသူမွ မိမိသေကၤတ အမွတ္အသားကို အသစ္
ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ေပးရန္ မိမိကေလးေက်ာင္းသုိ႔ မၿဖစ္မေန သြားရလိမ့္မည္။
အီးေမးလ္ ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္/ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္

Registration ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ။
Edit ကိုွႏွိပ္လိုက္ပါ – ေက်ာင္းသူ/သားအေၾကာင္းအရာ
Email Addresses အထိ ဆြခဲ ်လို္က္ပါ။
Parent1 ႏွင/့္ သု႔မိ ဟုတ္ Parent2 ထဲတြင္ အီးေမးလ္အသစ္ကို ရုိက္ထည့္ပါ။

Text Messages ဟုေခၚေသာ အေၾကာင္းအရာကို ၿပန္လည္ၾကည့္ရႈသုံ႔သပ္ရန္
Registration ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
Automated Call Sequence အထိ ဆြခဲ ်ပါ။
Edit ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
Status ေရြးခ်ယ္ပါ။ (လက္၀ဲဘက္၌ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္ထဲမွ)
S ကိုေရြးခ်ယ္ပါ – SMS သုိ႔မဟုတ္ New Status ထဲမွ ဆြခဲ ်ရမည့္ menu စာရင္းထဲမွ
Save ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္ ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္/ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္
ဖုန္းနံပါတ္ ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲရန္ ေနရာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

Registration ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ။
Edit ကိုႏွိပ္လုိက္ပါ။ – ေက်ာင္းသူ/သားအေၾကာင္းအရာ
Contact Information (ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္အလက္) – Phone – ဖုန္းနံပါတ္ ရုိက္ထည့္ပါ။
Doctor/Dentist (ဆရာ၀န္၊ သြားဆရာ၀န္) – ဆရာ၀န္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ သြားဆရာ၀န္ ဖုန္းနံပါတ္ ရုိက္ထည့္ပါ။

Parent/Guardian1 (မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ 1) – ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ ရုိက္ထည့္ပါ။
Parent/Guardian2 (မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ 2) – ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ ရုိက္ထည့္ပါ။
Work Phone 1 (အလုပ္ဖုန္းနံပါတ္ 1) - ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ ရုိက္ထည့္ပါ။
Work Phone 2 (အလုပ္ဖုန္းနံပါတ္ 2) - ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ ရုိက္ထည့္ပါ။
Babysitter (ကေလးထိန္း) - ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ ရိုက္ထည့္ပါ။
Emergency Contact 1 (အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သူ 1) - ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ရုိက္ထည့္ေပးပါ။
Emergency Contact 2 (အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သူ 2) - ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ရုိက္ထည့္ေပးပါ။
Emergency Contact 3 (အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သူ 3) - ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ရုိက္ထည့္ေပးပါ။
Emergency Contact 4 (အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သူ 4) - ၄င္းထဲတြင္ ဖုန္းနံပါတ္ရုိက္ထည့္ေပးပါ။

ေက်းဇူးၿပဳ၍ သတိၿပဳရန္ - ဤအရာသည္

နမူနာ ပုံစံတစ္ခုသာ ၿဖစ္ပါသည္။
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Ferb, Phineas
ေက်ာင္း - Second Test
အတန္း 07
ေက်ာင္းသူ/သား

ေက်ာင္းသူ/သားအမည္ -

Activation Code အသက္သြင္းရန္ သေကၤတ အမွတ္အသား - R4QQ-G8HX-9LKN-CM6J
သေကၤတ အမ်ဳိးအစား - မိဘ (စာရင္းသြင္းသူ)

