
အ ီးပစ္ Epic ကုိသင့္ေက ်ာငီ္းသ်ာီးသု ီးသ
လ်ာီး? အ ီးပစ္ Epic သည္ ထုတ္လုပ္သူ
မ ်ာီး၏ကန္႔သတ္္ခ က္မရ ိ ၀င္၍ဖတ္ရႈ ႔ႏိုင္
သည့္ စ်ာအုပ္မ ်ာီး၊ ဗ ဒ ယုိမ ်ာီး၊ ေမီးခြန္ီးမ ်ာီး
ကုိ သန္ီးေပါငီ္းမ ်ာီးစြ်ာေသ်ာမသိ်ာီးစုမ ်ာီးႏ င့္
အသင့္သု ီး စ်ာသင္ခနီ္းမ ်ာီးသုိ႔ သူငယ္တနီ္း
မ ၆တနီ္းကေလီးမ ်ာီး၏စ်ာဖတ္ျခင္ီး၊သင္ယူ
ျခင္ီး ႏ င့္ ၾက ီးထြ်ာီးမႈကုိ ကူည ေပီးသည့္ ဆု
ခ  ီးျမ င့္ခ ရေသ်ာ ၀န္ေဆ်ာင္မႈ အသင္ီးတခု
ျဖစ္သည္၊ အ ီးပစ္ Epic သည္ပည်ာေပီးသူ
မ ်ာီးႏ င့္ ေက ်ာငီ္းသ်ာီးမ ်ာီးအတြက္ ေက ်ာငီ္း
ဆငီ္းျပ ီးေန်ာက္၊ တပတ္လ  င္ စ်ာဖတ္ခ ိန္
၂န်ာရ ကုိ အခမ ့ ေပီးသည္၊ အြန္လုိင္ီး
virtual ေက ်ာင္ီးသ်ာီးသည္ ေက ်ာငီ္းခ နိ္အ
တြငီ္း/ေက ်ာငီ္းတက္ရက္မ ်ာီး အတြင္ီး
၀င္ေရ်ာက္ႏုိင္သည္

https://www.getepic.com/

မိဘ ရႈိဘ (Showbie Parent)

ဒစ္ဂ စတ္ယ္စ်ာၾကည့္တိုက္

အုိင္ပက္ေပၚတြင္အက္ပ္(၂)ခုရ ိလ  င္မ ်ာီးစြ်ာ
အလြယ္တကူအက္ပ္၂ခုကုိတျပိိဳင္ထ ဖြင့္ႏုိင္
သု ီးႏုိင္သည္၊ေေအ်ာက္ပါလင့္ခ္ေပၚတြင္
ႏ ိပ္ျပ ီးေလမ္ီးညြန္ခ က္ေပၚတြင္ေsetting 
that up လုပ္ႏုိင္သည္

https://support.apple.com/en-
us/HT207582#split

ေအ်ာက္ပါအခ က္မ ်ာီးကုိအခက္အခ ရ ိလ  င္
အသု ီးျပိဳႏုိင္သည္
● ဓ်ာတ္ပု မ ်ာီးကုိဆလုိက္မ ်ာီး(သုိ႔)စ်ာ
ပုိဒ္မ ်ာီးအတြင္ီးဆြ ျပ ီးထ ့ႏုိင္သည္

● စ်ာပုိဒ္မ ်ာီးရုိက္ေနစဥ္ဆ်ာဖ်ာရ သုိ႔
သြ်ာီးသည့္စခရင္ျဖင့္ေ၂ခုခြ ႏုိင္သည္ေ

● အဆုိင္ီးမင့္လုပ္ေနစဥ္ဇူန္ီးScreen
ျဖင့္ခြ ျပ ီးကင္ီးဘတ္တြင္အလုပ္ဆက္
လုပ္ႏုိင္သည္

စကိုင္ီး၀ပေ္မိဘမ ်ာီး
အသိေပီးခ က္မ ်ာီး

စကိုင္ီး၀ပတ္ြင္ မဘိမ ်ာီးလုိခ င္သည့္
သတိေပီး ခ က္မ ်ာီးကုိရႏုိငသ္ည္၊
အသင့္သု ီးႏုိငေ္သ်ာေသတိေပီးခ က္မ ်ာီးကုိ
အမ တ္မ ်ာီး/ဂရတ္ိမ ်ာီး က ဆင္ီးျခင္ီးႏ င့္
ေက ်ာင္ီးေခၚခ ိန္မ ်ာီး ႏ  င့္ပတ္ သက္ျပိ ီး
ေတ်ာင္ီးဆို သိရ ိႏုိင္သည္၊

မိသ်ာီးစု၀ငခ္ြင့္ (home screen) မ 
(Message  Center Icon) တြင္ႏ ိပ္ပါ၊
ျပ ီးလ  င္ (Settings)ကို ႏ ိပ္ပါ၊
သတိေပီးခ က္အမ ုိိဳီးမ ိိဳီးကုိသင္ေတြ႔ေရမည္၊
(boxes)ေပၚတြငသ္ငေ္ကတ လုပ္ပါ၊ေ

သင္ရလိုေသ်ာ အသိေပီးခ က္ကို
သင္ေကတ လုပ္ပါ၊ေမလိုခ င္ေသ်ာ
အသိေပီး ခ က္မ ်ာီးကုိ uncheck လုပ္ပါ၊

အဆိုင္ီးမင့္ႏ င့္ဂရတ္ိအတြက္ အသိေပီး
ခ က္မ ်ာီး (push notification) ကိုေအက္ပ္ေ
ႏ င့္ေ(သုိ႔) (app and/or an email)  
အ ီးေမီးလ္မ ရႏုိင္သည္၊ အ်ာီးလု ီးျပ ီးလ  င္ေ
Save Changes တြင္ ႏ ိပ္ျပ ီး သိမ္ီးပါ

ဤေနရ်ာတြင္န ိပ္ျပ ီးၾကည့္ပါ!
Click Here to see how!

သင့္ေက ်ာင္ီးသ်ာီးသည္ရႈိဘိ အက္ပ္ကုိယခု
လက္ရ ိအသု ီးျပိဳေနလ  င္ သင္လ ရႈိဘ မိဘ
၀င္ခြင့့္ မ ၀င္ျပ ီး သင့္ကေလီးဘ်ာေတြသင္
ယူေနသလ ဆိုတ်ာ ၀ငေ္ရ်ာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္
သည္၊ ရႈိဘ တြင္သူ၏အိမ္စ်ာအဆုိင္ီးမင့္မ ်ာီး
ဖုိင္မ ်ာီး၊ အဆုိင္ီးမင့္ေန်ာက္ဆု ီးတင္ရမည့္
ေန႔စြ မ ်ာီးႏ င့္အမ တ္ဂရိတ္မ ်ာီးကုိ ေတြ႔ျမင္
သိရ ိႏုိင္သည္၊ ဆရ်ာမ ်ာီးတြင္ေက ်ာင္ီးသ်ာီး/
မိဘ၀င္ရန္ ကုဒ္န ပါတ္မ ်ာီးရ သိည့္အတြက္
ရိႈဘ မိဘတြင္ သင္၀င္ေရ်ာက္ပါ၀ငလ္ုိသည့္
အခါသင့္ကေလီး၏ဆရ်ာထ သို႔
ဆက္သြယ္ေတ်ာင္ီးယူပါ!

အိုင္ပက္ျမင္ကြင္ီး
၂မ ိဳီိးျပိဳလုပျ္ခငီ္း

အေရ ေ႔အယ္လန္ေက်ာင္တ ေေက ်ာင္ီးမ ်ာီး
မိဘအတြက္နည္ီးပည်ာသတင္ီးလႊ်ာ

https://www.getepic.com/
https://support.apple.com/en-us/HT207582#split
https://www.skyward.com/parents-and-students/qmlativ-toolkit/parents/video/notification-preferences

