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Too Many Canvas 
Notifications?

Click on Account and 
Notifications and adjust 
the type and amount of 

Canvas our Learning Management System 
jenks.instructure.com  

Canvas ဆိုတာဘာလဲ?   
Canvas ဆိုသည္မွာ ဆရာ/မမ်ားကေန၍ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းစာႏွင့္ပက္သက္သည့္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ႏုိင္ေသာအရာမ်ား၊ 
ေက်ာင္းျပကၡဒိန္မ်ားႏွင့္ အိမ္စာမ်ားကို online မွတဆင့္ စီစဥ္ေပးထားေသာ သင္ယူမႈစနစ္ (learning management system (LMS)) တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ Canvas ဆိုတာ စာသင္ခန္းထဲတြင္ စာသင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားက ေက်ာင္းမွ 
ေပးေသာ username ႏွင့္ password ျဖင့္ Canvas ကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ 
သင့္ကေလး၏ account ႏွင့္ သင့္ account ကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

မိဘမ်ား ဘာေၾကာင့္ Canvas parent account ဖြင့္ဖုိ႔လုိသလဲ?  
မိဘမ်ား Canvas မွတဆင့္ ေန႔စဥ္ သင့္ကေလးႏွင့္ပက္သက္ေသာ အိမ္စာမ်ား၊ အမွတ္မ်ား၊ စာေမးပြဲမ်ား၊ 
ေက်ာင္းျပကၡဒိန္မ်ားႏွင္ ့ေက်ာင္းသတင္းလႊာမ်ားကိ ုသိရွႏိိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားသည ္ဆရာ/မမ်ား ႏွင့္ ေ

က်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ား ထံမ/ွသို႔ သတင္းေပးပို႔/လက္ခံရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၅ တန္းမွ ၁၂ တန္း ဆရာ/မမ်ားက 
Canvas ေပၚတြင ္အိမ္စာမ်ားႏွင္ ့အမွတ္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းထားမွာျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းတက္ႏွစ္အကုန္ပိုင္းတြင္ 
အမွတ္(grades)မ်ားကိ ုPowerschool ေပၚ၌ထားရိွသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင္ ့systems ႏွစ္ခု 
တစ္ထပ္တည္းျဖစ္မည ္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ ုုျဖစ္ပါ၍ မိဘမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း Canvas ကို အသံုးျပဳရန ္
တုိက္တြန္းလိုပါသည္။ 

Web Browser: 
မိဘမ်ားအေနႏွင္ ့ဘယ္လိ ုCanvas Parent account ဖြင့္ႏိုင္မလဲ? 

1. Web browser ကေန jenks.instructure.com website သို႔သြားပါ။
2. "Parent of Canvas User?" ကို ႏိွပ္ပါ။
3. သင့္နာမည္၊ Email address ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ Canvas login information ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
4. Canvas မွ ပို႔ေသာ confirmation email ထဲတြင္ရွိေသာ link ကိုႏိွပ္၍ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ password ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

Set Canvas 
Notifications: 
Canvas Dashboard 
မွတဆင့္:  
Account ကိုႏွိပ္ပါ။ 
ျပီးလ ွ်င္ 
Notifications 
ကိုႏွိပ္ပါ။ 
Canvas 
Notifications 
ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္လက္ခံခ်င္လဲဆိုတာက္ို သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ account တြင္အျခားသင့္ကေလးကို ထည့္လိုပါသလား? 

Canvas Account menu မွတဆင့္, Profile ကိုႏွိပ္ျပီးလ ွ်င္ Observing 
ကိုႏွိပ္ပါ။ သင္ထည့္လိုေသာ ကေလးမ်ား၏ login information 

ကို႐ိုက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ Canvas Parent Account ႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

Canvas Parent (Observer) Guides ကို guides.canvaslms.com ေပၚတြင္ ရယူႏိ္ုင္ပါသည္။ 
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Android (Chrome) 
Go to 

Jenks.instructure.co
m 

2 

 

Apple (Safari) 
Go to 

Jenks.instructure.
com 

1. Click on Action 

 
On a Smartphone?  
 
Mobile Browser (SmartPhone) မွတဆင့္ Canvas 
parent ကို sign up လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

jenks.instructure.com ကိ၀ုင္၍ desktop site 

ကိုေ႐ြးပါ။ 
● iOS Apple-action icon ကိုႏွိပ္ျပီးလ ွ်င္ “Request 

Desktop Site” ကို ေ႐ြးပါ။ 
● Android- အစက္သံုးခုု(three dots) ကိုႏွိပ္ျပီးလ ွ်င္ 

“Request Desktop Site” ကိုေ႐ြးပါ။ 
 

Mobile App: Canvas Parent App 
မွတ္ခ်က္: ယခုလက္ရွိတြင္ 
မိဘမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ Canvas အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုမွာ သီးျခားစီျဖစ္ပါသည္။ မိဘမ်ားအေနႏွင္ ့Parent App ႏွင္ ့Canvas Observer 
role ႏွစ္ခုလံုးတြင ္email တစ္ခုတည္းျဖင့္ sign up လုပ္ႏိုင္ေသာလ္ည္း ထို account ႏွစ္ခုမွာ ခ်ိတ္ဆက္ထားမည္မဟုတ္ပါ။ 

Canvas Parent မွာ မိဘမ်ားအတြက ္သင့္ကေလး၏ ပညာသင္ၾကားမႈတြင ္ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ျမွင့္တင္ေပးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ 
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ျပီးခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လာမည့္အိမ္စာမ်ားႏွင္ ့အမွတ္မ်ား (grades) ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္သာမက ေက်ာင္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ 
ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္ခံရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 
မိဘမ်ား ဘယ္လိ ုCanvas Parent app account ဖြင့္ႏို္င္မလဲ? 

1. သင့္ဖုန္းထဲတြင ္ Apple App Store ႏွင္/့သို႔မဟုတ္ Google Play Store  မွတဆင့္ app download ႏိုင္ပါသည္။ 
2. “Create Account” ကိုႏွိပ္ပါ။ 

3. သင္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။ (အထက္ပါ Parent App တြင ္sign-up ထားေသာ email above) 

4. “Add Student” ကိုႏွိပ္ပါ။ 

5. “Jenks” ကို ႐ိုက္ထည့္၍ Jenks Public Schools URL ကိုေ႐ြးပါ။ 

6. သင့္ကေလး၏ Canvas Username and Password ကို ႐ိကု္ထည့္ပါ။ 

7. Gear ကိုႏွိပ္၍ အျခားသင့္ကေလးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။  

     

Create Account Enter Your Info Add Student Search for Jenks Enter Student Info 



 


