
မိဘအက ောင ့်ဖွင ့်ခြင ်း 

မှတ ြျ  - မဘိမျော်းသည  ဤအက ောင ့် ိိုဖွင ့်ရန  က ျောင ်းသိို ့်က ်းထော်းသည ့်အ ်းကမ်းလ  ိို အသ ို်းခ ြုရန လိိုအ   ါသည ။  မိဘမျော်းသညိ ၎င ်းတိို ့် 

မိဘ၏အက ောင ့်ဖွင ့်ပ  ်းကနော   မိဘက ေါ်တယ လ လင ့်ြ  ိို ၂၄-၄၈ နောရ အသ ို်းခ ြု၍ က ျောင ်းစနစ သိို ့် ဝင ကရော  အသ ို်းခ ြုနိိုင သည ။ 

 

1. ဝ  ဘ ဘကရော  ဆောအသ ို်းခ ြု၍ ဝင ကရော  ရန  - 

https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focus 

2. ကအော  ကခြညောဘ  ကထောင ့်ရှိ Sign up now (ယခုစာရင ်းသငွ ်းပါ)  ိိုနှ ိ  ါ။  

 
3. က ျောင ်းသိို ့်က ်းထော်းကသောအ ်းကမ်းလ လိ  စော ိို ရိို  ထည ့်၍ Send 

Verification Code (အတည ပပြုချက ကဒု က  ုပပ်းပ ု ို့ပါ)  ိိုနှ ိ  ါ။ 

 

4. အ ်းကမ်းလ ဖွင ့်ပ  ်း ၎င ်းမှအ ်းကမ်းလ က ်းစော ိို ရှော ါ။ 

5. အ ်းကမ်းလ မှ ိုဒ  ိို  ူ်းယူပ  ်း ၎င ်း ိို Verification Code (အတည ပပြု 

ချက ကဒု ) ကအော  ရှိ က ေါ်တယ လ စြရင က ေါ်တွင  ရိို   ထည ့်ပ  ်း Verify 

Code (ကဒု အတည ပပြုပါ)  ိိုကရွ်း ါ။ 

 
 

6.  ိုဒ ရိို  ထည ့်ပ  ်းကနော   အသ ို်းခ ြုသမူျော်းသည  (စကာ်းဝှက အသစ )၊ 

(စကာ်းဝှက အသစ က အုတည ပပြုပါ)  ိို ဆ  လ  ခ ြုလို  သင ့်ပ  ်း ၎င ်းတိို ့်၏ 

First Name(ပထမဆ ်ုးအမည )  Last Nameနငှ ့် နငှ ့် နငှ ့် (ပ ာက ဆ ်ုးအမည ) 

 ိိုထည ့်ပ  ်း  Create Account(အပကာင ို့ဖွင ို့ပါ) ိို နှ ိ  ါ။ 

 
 

7. ခ န လည ဝင ကရော  အသ ို်းခ ြုသမူျော်းသည  ၎င ်းတိို ့်၏ (အသ ်ုး ပပြုသအူမည ) နငှ ို့ 

(စကာ်းဝှက )  ိိုရိို  ထည ့်သင ့်ပ  ်း (ဝင ပရာက ပါ)  ိိုနှ ိ  ါ။  

 

https://baltimore.focusschoolsoftware.com/focus/


မိဘအက ောင ့်ဖွင ့်ခြင ်း-ဆိိုရှယ အက ောင ့်အသ ို်းခ ြုခြင ်း 

မှတ ြျ  - မဘိမျော်းသည  ဤအက ောင ့် ိိုဖွင ့်ရန  က ျောင ်းသိို ့်က ်းထော်းသည ့်အ ်းကမ်းလ  ိို အသ ို်းခ ြုရန လိိုအ   ါသည ။  မိဘမျော်းသည ိ ၎င ်းတိို ့် 

မိဘ၏အက ောင ့်ဖွင ့်ပ  ်းကနော   မိဘက ေါ်တယ လ လင ့်ြ  ိို ၂၄-၄၈ နောရ အသ ို်းခ ြု၍ က ျောင ်းစနစ သိို ့် ဝင ကရော  အသ ို်းခ ြုနိိုင သည ။ 

 

 

 

 
1. ဘကရော  ဆော ိိုအသ ို်းခ ြုပ  ်း ဝင ကရော  ရန  - သင ၏ Google သိို ့်မဟိုတ  

Microsoft ကမ်းလ ခဖင ့် အက ောင ့် ဖွင ့်မည ့် ြလိုတ  ိို နှ ိ  ါ။  

2. အ ်းကမ်းလ နငှ ့် စ ော်းဝှ   ိိုရိို  ထည ့်ရန  စြရင  အကထော  အ  ့်မျော်း ိို 

အသ ို်းခ ြု၍ အက ောင ့်ထသဲိို ့်ဝင  ါ 

                                             
 

 
3. က ျောင ်းသိို ့်က ်းထော်းသည ့်အ ်းကမ်းလ လိ  စော ိိုရိို  ထည ့်ပ  ်း 

(အတည ပပြုချက ကုဒ က ု ပ ု ို့ပါ)  ိိုနှ ိ  ါ။   

                                   
 

4. အ ်းကမ်းလ ဖွင ့်ပ  ်း ၎င ်းမှအ ်းကမ်းလ က ်းစော ိို ရှော ါmyBCPS B2C။ 

                
5. အ ်းကမ်းလ ဖွင ့်ပ  ်း ၎င ်းမှအ ်းကမ်းလ က ်းစော ိို ရှော ါ။ 

6. အ ်းကမ်းလ မှ ိုဒ  ိို  ူ်းယူပ  ်း ၎င ်း ိို Verification Code (အတည ပပြု 

ချက ကဒု ) ကအော  ရှိ က ေါ်တယ လ စြရင က ေါ်တွင  ရိို   ထည ့်ပ  ်း Verify 

Code (ကဒု အတည ပပြုပါ)  ိိုကရွ်း ါ။ 

 
 

7.  ိုဒ ရိို  ထည ့်ပ  ်းကနော   အသ ို်းခ ြုသမူျော်းသည   

Continue (ဆက လက ပပြုလပု ပါ).  ိိုနှ ိ ၍ ဆ  လ  ခ ြုလို   သင ့်သည ။ 

 

8. ခ န လည ဝင ကရော  အသ ို်းခ ြုသမူျော်းသည  ဝင ကရော  အသ ို်းခ ြုမည ့် 

ြလိုတ  ိိုနှ ိ သင ့်သည ။ ဝ ငMicrosoft  

 


