
English Translated 
1. Find the Edulog Parent Portal app in 

the Google Play Store or iOS App 
Store and install. You can also use 
the QR code provided in #2. 

သင ့်ဖုန့််းထဲမှရှှိသသော Google Play သှို  မဟုတ့် iOS App 

ဆှိုင့်မ ော်းတွင့် Edulog Parent Portal အော်းထည ့်သွင့််း သပ်းပါ။ 

အမှတ့်စဥ့် ၂ မှသဖော့်ပပထော်းသသော QR code 

အော်းအသ ု်းပပြုပပ ်းထည ့်သွင့််းနှိငု့်ပါသည့်။   

2. Scan the QR code with your smart 
phone to install the Edulog Parent 
Portal App. Once the app is installed, 
tap on Sign Up at the Login Screen. 

 

သင ့်ဖုန့််းပဖင ့် QR code အော်းဖတ့်ရှ ှူ့ ပပ ်း Edulog Parent Portal 

ကှိုထည ့်သွင့််းနှိငု့်ပါသည့်။ ထှို  သှို  ထည ့်သွင့််းပပ ်း သနောက့်၊ Login 

စောမ က့်နေှာရှှိ Sign Up အော်းနှှိပ့်သပ်းပါ။  

3. Add your First and Last Name. Enter 
your Email. Enter and Confirm a 
Password. Then tap on Sign Up. 

သင့်၏ပထမနငှ ့်သနောက့်ဆ ု်းအမည့်အော်းပဖည ့်စွက့်ပါ။ 

သင ့်အ ်းသမ်းလ့်ကှိုလည့််းထည ့်သပ်းပါ။ လ ှိြုှူ့ ဝှက့်န ပတ့် 

အော်းထည ့်သွင့််းပပ ်းသနောက့်အတည့်ပပြုသပ်းပါ။သနောက့်ဆ ု်း တွင့် 

Sign Up အော်းနှှိပ့်သပ်းပါ။  

4. You will receive a message: 
Registration successful! Please check 
your email from 
support@edulog.cloud to confirm 
your email address. 

သင ့်အသနနငှ ့်သအောင့်ပမင့်စွောစောရင့််းသပ်းသွင့််းပပ ်းသ ကောင့််းကှို 

အ ်းသမ်းလ့်ရရှှိမှောပဖစ့်ပါသည့်။ support@edulog.cloud 

မှသင့်၏အ ်းသမ်းလ့်လှိပ့်စောကှိုအတည့်ပပြုသပ်းရန့်လည့််း 

သက ်းဇ ်းပပြုပပ ်းသဆောင့်ရွက့်သပ်းပါ။ 

5. Enter your email. Enter your 
password. Select Sign In. 

သင ့်အ ်းသမ်းလ့်အော်းထည ့်သွင့််းပါ။ သင ့်လ ှိြု ှူ့ ဝှက့်န ပတ့်ထည ့် 

သွင့််းပါ။ Sign In နှှိပ့်သပ်းပါ။ 

6. Student Transportation will not be 
listed yet. Go to Student List in the 
menu at the bottom of the app then 
tap on Add Student. 

သက ောင့််းသော်းမ ော်းအတွက့်သယ့်ယ ပှို  သဆောင့်သရ်းအခ က့်အ 

လက့်မ ော်းမရှှိသသ်းပါ။ သအောက့်ဆ ု်းရှှိစောရင့််းထဲမှ Student 

Listသှို  သွော်းပပ ်းသင ့်သက ောင့််းသော်းအမည့်စောရင့််းထည ့်သပ်းပါ။ 

7. Enter the student’s First and Last 
name. Enter the name of the School 
or find using the map icon. Then 
enter the Student ID and date of 
birth. 

သက ောင့််းသော်း၏ပထမနငှ ့်သနောက့်ဆ ု်းအမည့်အော်းထည ့်ပါ။ 

သက ောင့််းအမည့်အော်းထည ့်သပ်းပါသှို  မဟုတ့်သပမပ ုအော်းအသ ု်း 

ပပြု၍ရှောနှိငု့်ပါသည့်။ ထှို  သနောက့်သက ောင့််းသော်း ID န ပတ့် 

နငှ ့်သမွ်းသန  ထည ့်သပ်းပါ။ 

8. Scroll to DOB on Apple iOS. Select 
the day and then the year on the 
Android. Then tap Done. Approval is 
immediate. 

Apple iOS သ ု်းပါက DOB သှို  သွော်းပါ။ Android အသ ု်းပပြု 

ပါကသမွ်းရက့်နငှ ့်နစှ့်အော်းသရွ်းပခယ့်ပဖည ့်စွက့်နှိငု့်ပါသည့်။ ထှို   

သနောက့် Done ကှိုနှှိပ့်ကော ခ က့်ခ င့််းအတည့်ပပြုနှိငု့်ပါသည့်။  

9. The student will display as Approved. 
If rejected, the information you 
entered did not match the district. 
Contact the school.  

သက ောင့််းသော်းအော်းအတည့်ပပြုပပ ်းသက ောင့််းသတွှူ့ ရှှိနှိငု့်ပါမည့်။ 

အကယ့်၍အပယ့်ခ ရပါက၊သင့်ထည ့်သွင့််းသသောအခ က့်အ 

လက့်သည့်သက ောင့််းခရှိုင့်နငှ ့်ကွဲလွဲသသောသ ကောင ့်ပဖစ့်နှိငု့်ပါသည့်။ 

သက ောင့််းသှို  ဆက့်သွယ့်ပါ။ 

mailto:support@edulog.cloud
mailto:support@edulog.cloud


10. When you select the name from the 
student list, student detail 
information will appear. Name, ID, 
DOB, School and Bus and Schedule 
buttons.  

သက ောင့််းသော်းစောရင့််းထတဲွင့်သင ့်ကသလ်းအမည့်အော်းသရွ်းပခယ့် 

လှိုက့်ပါက၊ထှိသုက ောင့််းသော်း၏ခ က့်အလက့်မ ော်းသပေါ်လောပါမည့်။ 

အမည့်၊ ID သမွ်းရက့်၊ သက ောင့််းနငှ ့်သက ောင့််းကော်းအခ ှိန့်စောရင့််း 

မ ော်းပဖစ့်ပါသည့်။  

11. Select Where’s my Bus? In the 
Student Detail. The school, stop and 
bus will be shown on the map with 
trip information below.  

သက ောင့််းသော်းအခ က့်အလက့်မ ော်းထမှဲ Where’s my Bus? 

အော်းသရွ်းပခယ့်ပါ။သက ောင့််း၊ဘက့်စ့်ကော်းရပ့်မည ့်သနရောမ ော်းနငှ ့်သွော်း 

လောမည့် ခရ ်းစဥ့်အော်းသပမပ ုထတဲွင့်သဖော့်ပပသွော်းပါမည့်။   

12. To go back to Student Detail, select 
the back arrow Then select 
Transportation Schedule. 

Student Detail သှို  ပပန့်သွော်းကော၊ အသနောက့်ဘက့်ပမ ော်းအော်းနှှိပ့် 

ပပ ်း Transportation Schedule အော်းသရွ်းပခယ့်ပါ။ 

13. When selecting Transportation 
Schedule, Pickup and Drop-off time 
location is shown.  

Transportation Schedule သရွ်းပခယ့်လှိုက့်ပါက၊ ကကှိြုမည ့်သန 

ရောနငှ ့်ပပန့်လည့်ခ ထော်းမည ့်အခ ှိန့်သနရောမ ော်း သတွှူ့ ရှှိနှိငု့်ပါမည့်။ 

14. In the Schedule window for Pickup 
and Drop-off, select View Details for 
additional information. 

အခ ှိန့်စောရင့််းထတဲွင့် အကကှိြုအပှို  သနရောမ ော်းအတွက့်၊ View 

Details အော်းနှှိပ့်ကောအခ က့်အလက့်အသသ်းစှိတ့်မ ော်းကှိုသတွှူ့ 

ရှှိနှိငု့်ပါမည့်။ 

15. You can set notifications from this 
window by selecting the icon. Then 
tap the slide button to turn them on.  

ထှိအုခ ှိန့်စောရင့််းသနရောထတဲွင့်သင ့်အော်းသတှိသပ်းနှိငု့်ရန့်အတွက့် 

လည့််းဖန့်တ ်းနှိငု့်ပါသည့်။ icon သသကေတအတွင့််း slide အော်း 

နှှိပ့်ကောသတှိသပ်းပခင့််းအော်းဖွင ့်ထော်းနှိငု့်ပါသည့်။ 

16. Slide down the trip window so you 
can see the radius. The adjust the 
radius with the slide button. Then set 
the Alert in time.  

 ခရ ်းစဥ့်သဖော့်ပပသသောသနရော၏သအောက့်ဖက့်တွင့်သတှိသပ်းခ က့် 

အော်းတှိက သသောအခ ှိန့်ဖန့်တ ်းနှိငု့်ရန့်ကှိုက့်ည ှိထော်းနှိငု့်ပါသည့်။ 

17. Choose a Start Time and End Time 
during which you will receive 
notifications that the bus has 
entered the Zone. Then select Done.  

သက ောင့််းကော်းသည့်သက့်မှတ့်ထော်းသသောသနရောအတွင့််းဝင့်သရောက့် 

လောပါ၊ သင ့်အော်းသတှိသပ်းပခင့််းမ ော်းရရှှိသစနှိငု့်ရန့် စတင့်ခ ှိန့်နငှ ့် 

ပပ ်းဆ ု်းခ ှိန့်မ ော်းအော်းသရွ်းပခယ့်ထော်းနှိငု့်ပါသည့်။ ပပ ်းသနောက့် Done 

ကှိုနှှိပ့်ပါ။ 

18. To get back to the main menu, 
choose the back arrow. Upcoming 
trip information and your Inbox are 
at Home. 

အဓှိကဇယော်းသှို  ပပန့်လည့်သွော်းလှိုပါကသနောက့်ဘက့်ပမ ော်းအော်းနှှိပ့် 

ပါ။ လောမည ့်ခရ ်းစဥ့်အခ က့်အလက့်မ ော်းနငှ ့် သင ့် Inbox သည့် 

ထှိသုနရောတွင့်ရှှိသန ကပါမည့်။ 

19. In the main menu, tap on Settings. 
Here you can change your password, 
set notifications, choose your 
language, select units and check for 
updates. 

အဓှိကဇယော်းထမှဲ Settings နှှိပ့်ပါ။ ထှိသုနရောထတဲွင့်သင့်၏လ ှိြုှူ့ 

ဝှက့်န ပတ့်မ ော်းသပပောင့််းလဲပခင့််း၊ သတှိသပ်းပခင့််းအော်းဖန့်တ ်းပခင့််း၊ 

သင ့်သလ ော့်သသောဘောသောရပ့်အော်းသရွ်းပခယ့်ပခင့််း၊ သနောက့်ဆ ု်းရ 

အခ က့်အလက့်မ ော်းအော်းသရွ်းပခယ့်နှိငု့်ပါသည့်။  

20. Select Change Password in Settings 
to change your password and 
Submit. Then check your email from 
support.edulog.com. 

Settings ထတဲွင့်သင့်၏လ ှိြုှူ့ ဝှက့်န ပတ့်မ ော်းသပပောင့််းလဲတင့်သွင့််း 

ပါ။ထှို  သနောက့် support.edulog.com မှသပ်းပှို  သသောအ ်းသမ်းလ့် 

အော်းသစောင ့် ကည ့်ကောအတည့်ပပြုနှိငု့်ပါသည့်။ 



21. Enable notifications by tapping on 
the slide button. This will take you to 
your phone notification settings. 

သတှိသပ်းပခင့််းအော်းပဖစ့်သပမောက့်သစသရ်းအတွက့် slide အော်းနှှိပ့် 

ပခင့််းပဖင ့်သဆောင့်ရွက့်နှိငု့်ပါသည့်။ ထှိမှုသင့်၏ဖုန့််း notification 

settings သှို  သရောက့်ရှှိသွော်းပါမည့်။  

22. When selecting Trip Alert Zone 
Notifications, you can set Alert Zones 
and Times following the procedures 
shown in #15-17 above.  

အထက့်ပါအမှတ့်စဥ့် ၁၅-၁၇ မှသဖော့်ပပထော်းသည ့်အတှိုင့််းခရ ်း 

စဥ့်အော်းသတှိသပ်းပခင့််းမ ော်း၊ တည့်သနရောနငှ ့်အခ ှိန့်မ ော်းအော်းသတှိ 

သပ်းပခင့််းမ ော်းကှိုသရွ်းပခယ့်ထော်းနှိငု့်ပါသည့်။ 

23. Tap on Language in Settings to select 
your language and Save. 

သင ့်အတွက့်ဘောသောရပ့်ကှိုလည့််းသရွ်းပခယ့်ကောသှိမ့််းစည့််းထော်းနှိငု့် 

ပါသည့်။ 

24. When selecting Units in the Settings 
screen, you can select Miles or 
Kilometers and then Save. 

Settings ထတဲွင့်လည့််းမှိုင့်သှို  မဟုတ့်က လှိုမ တောမ ော်းကှိုလည့််း 

သရွ်းပခယ့်ကောသှိမ့််းစည့််းထော်းနှိငု့်ပါသည့်။ 

 


