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26 March, 2020 

Seesaw Family 

Dear Parents  
 

We have all survived the 1st week of Online Teaching. It has been a period of high anxiety and stress for our Teachers, 

Students and Parents. We ask that you place your child’s mental well-being first. Our young learners are already stressed, 

because they do not get to see and interact with their Teacher and Friends.  For that reasons, our teachers are trying to 

keep Assignments uncomplicated and simple. The best thing you can do at the moment for your child is to be with them, 

cuddle them, read to them and simply just spend time with them, putting their minds at ease. We are not expecting you to 

homeschool your child, therefore it is very important that we have very clear lines of communication with you and your 

child.  
 

The Seesaw Family App is the connection between parents and teachers. 

During this distance learning period, parents should use the Seesaw Family App to ask question to the teachers directly as 

a first communication regarding the academic assignments, activities and zoom meeting invitations. 
 

The homeroom teachers can give the answer promptly to you the parent and/or to the students. 

For technical problems, please reach out to Viber +959 424335820 /email (it@yangonacademy.com) via phone call, viber or 

email. Please note the assignments and activities posted by teachers can be done within realistic timeframes and do not 

have to be completed immediately after they have been posted. Teachers will communicate realistic deadlines to the 

parents.  

The teachers know that they have to be patient and flexible. As they are aware that: 

- Not all families have multi-device access. 

- Some parents will be trying to manage both their work and their children’s work. 

- Some parents may only be able to support their child in evenings and weekends  
 

ONLY FOR PARENTS NOT CONNECTED ON SEESAW FAMILY APP 

We have noted that many families are still not connected through the Seesaw Family App and therefore we will contact those 

families directly through the following 2 steps. 

 

STEP 1:  Do this as soon as possible (you need no information from us) 

1. Download the Seesaw Family App from Google Playstore 

2. Create an account by using your email address and your own password.  
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Step 2: We will send a LINK via Viber to ONLY unconnected families 

 
1. Please click on the Seesaw link in viber  
 
2. Choose your child’s name on the class list 
 
3. Once you’ve chosen your child’s name. A message will appear that the Teacher will need to approve – press OK 
4. It will take you to the seesaw app sign in page – sign in using info when you created the SEESAW FAMILY APP (Step 1) 

5. Once signed in a message will appear again about approval – (we will approve before end of weekend)  

Press OK 

6. As soon as we have approved you, you will be able to send and receive messages from the teacher directly. Teachers 

will also send weekly and daily updates to the parents via Seesaw Family.  

We thank you for your patience and support. 

Thank you for all you do during this 

Online Teaching partnership!  
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၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ရက် 

Seesaw family 

ချစ်ခင်လ ေးစ ေးအပ်ပါလ  မိဘမျ ေးရှင  ်

 

ဆရာ၊မိဘနှင ့်က  ာင့််းသာ်း၊သူမ ာ်းအာ်းလ  ်း အွန့်လိ င့််းပထမအပတ့်သင့်က ာ်းခြင့််း ိ  ခြတ့်က  ာ့်နိ င့်ြ  ပ ခပီ။ ယခုအချန်ိအခါ ည်  ကျွန်မတိိုု့အ ေး  ုေး 

အ ွန်စိတမ်ျ ေးရလ  က  ဖြစ် ည်ကိုန ေး ည်ပါ ည်။  ုိို့ပါလ  ် ည်ေး မိဘမျ ေးမှ မိမိကလ ေး၏ စိတ်ကသာ  မခြစ့်ကစကရ်းကို ဦေးစ ေးလပေး 

စဉ်ေးစ လပေးလစ ုိပါ ည်။ ငယ်ရွယ်လ   င်ယူ ူ ူငယ်မျ ေးအလနဖြင  ် ပ ုမှန်စ  င်ခန်ေးက   ုိို့ ဆရ မျ ေး၊ အတန်ေးလြ ် ူငယ်ချင်ေးမျ ေးနှင ် 

မလတွွေ့ဖမင်ကကရ ည ်အတွက် အွန် ုိင်ေးမှတဆင ်စ လ    ဖခင်ေးတွင် စိတြ်ိစ ေးမှုမရှိလစရန် နှင ်  က်လတ င ် က်  ဖြစ်လစရန်  ဆရ မျ ေး ည် 

 င်ယူမှုတ ၀န်မျ ေးပိုို့ချရ တငွ် ရိုေးရှင်ေးလ  ပ ုစ ဖြင ်   အတတနုိ်င်ဆ ုေး ကကိ ေးစ ေးလပေးလနပါ ည်။ မိဘမျ ေးအလနဖြင ် 

ကလ ေးမျ ေးအိမ်မှစ လ    စဉ်က  အတွင်ေး မိမ၏ိကလ ေးနှင ်တတနုိ်င် မျှ အတူရှိလနလပေးဖခင်ေး၊ လ ွေးလပွွေ့ဖခင်ေး၊ စ ြတ်ဖပလပေးဖခင်ေး၊ 

ကလ ေးမျ ေးနှင ်အတက်နုိင်ဆ ုေး အတူတူအချန်ိကုန်ဆ ုေးလပေးဖခင်ေးတိိုု့ဖြင ် ကလ ေးမျ ေးကို စိတ ်က်  ရ  ရလစ ုိပါ ည်။ မိဘကိုယ်တိုင်မှ 

ကလ ေးကို စ  င်ကက ေးလပေးရဖခငေ်းမျ ိေးကို မရည်ရွယ်ပါ။  ုိို့လ  ် အွန် ုိင်ေးပည လရေးနှင ်ဆက်နွယ် ည ် ကိစစမျ ေးတွင် မိဘနှင ်ကလ ေးမျ ေးအကက ေး 

လ ချ ရှင်ေး င်ေးလ   ဆက် ွယ်လရေး မ်ေးလကက င်ေးရှိရန်မှ  အ ွန်အလရေးကက ေး ှပါ ည်။  
 

Seesaw Family သည့်မိဘ နှင ့် ဆရာ က ာ်း ဆ ့်သွယ့်ကပ်းရန့်အတွ ့်ခြစ့်သည့်။ 

အက ်းသင့် သင့်ယူမှု ာလအတွင့််း မိဘမ ာ်းမ ှ Seesaw တငွ့် သင့်က ာ်းပိ ို့ြ ကသာ သင့်ြန့််းစာနှင ့်ပတ့်သ ့်၍ကသာ့်လည့််းက ာင့််း  ကလ်း၏ 

ပညာကရ်းအတ ွ့်ကသာ့်လည့််းက ာင့််း ကမ်းခမန့််းရန့်တစ့်စ  တစ့်ရာရှိပ   Seesaw Family ိ သာ ပထမဦ်းစာ်းကပ်းအကနခြင ့် အဓိ ထာ်း 

အသ  ်းခပြုရမည့်ခြစ့်သည့်။ ခမန့်မာလိ ကရ်းသာ်း၍လည့််း ကမ်းခမန့််းနိ င့်ပ သည့်။ သိ ို့မှသာ ဆရာမ ာ်းမှ ၄င့််းတိ ို့ပိ ို့ြ ထာ်းကသာ 

သင့်ြန့််းစာနှင ့်ပတ့်သ ့်သည ့် မိဘမ ာ်းမှကမ်းလာကသာ ကမ်းြွန့််းမ ာ်း ိ  တိ  ့်ရိ  ့်သိရှိ  ကခြက ာ်းကပ်းနိ င့်မည့်ခြစ့်သည့်။  ကလ်းမ ာ်းသည့် 

တင့်ကပ်းထာ်းကသာ သင့်ြန့််းစာကအာ ့်တငွ့် မှတ့်ြ  ့်ကရ်း၍ဆရာမထ တိ  ့်ရိ  ့်ကမ်းခမန့််းနိ င့်ပ သည့်။ 

နည့််းပညာဆိ င့်ရာအြ ့်အြ မ ာ်း ိ  သတ့်မှတ့်ထာ်းကသာ ရ  ်းြ နိ့်အတွင့််း ြ န့််းခြင ့်ခြစ့်ကစ Viber +959 424335820 /email 

(it@yangonacademy.com) မှခြစ့်ကစ ကမ်းခမန့််းနိ င့်ပ သည့်။ Seesaw Class တွင့် သင့်က ာ်းပိ ို့ြ ကသာ သင့်ြန့််းစာမ ာ်း ိ  ဆရာမှတင့်ပပီ်းပပီ်းြ င့််း 

ြ  ့်ြ င့််းခပန့်တင့်ကပ်းရခြင့််းမ ြို်းမဟ တ့်ဘ  တစ့်ပတ့်အတွင့််းခပန့်တင့်ကပ်းနိ င့်သည ့် အြ နိ့်ဇယာ်းမ ြို်းခြင ့် တာ န့်ကပ်းသွာ်းမည့်ခြစ့်သည့်။ 

မိဘတိ င့််းအကနနှင ့် နည့််းပညာနှင ့်ရင့််းနီှ်းမှုမရှိနိ င့်သည ့်အတွ ့် အြ ့်အြ မ ာ်းရှိမည့် ိ  သိရှပိ သည့်။ ထိ ို့အခပင့် အလ ပ့်တစ့်ြ ့်နှင ့် 

 ကလ်းမ ာ်း၏အလ ပ့် ိ စီမ ကပ်းရန့်က ိြု်းစာ်းကနရသည့် ိ  န ်းလည့်ပ သခြင ့် ဆရ မျ ေးမှ ည်ေး စိတရ်ှည်စွ ဖြင ် န ေး ည် ည်ေးခ မှုမျ ေးဖြင  ်

 င်ကက ေးလပေး ွ ေးပါမည်။  

SEESAW FAMILY APP တွင်မချတိ်ဆက်  ေးလ  မဘိမျ ေးအတွက်   

တချ ိွေ့လ  မိဘမျ ေး ည ်Seesaw Family App မှတဆင ် ဆရ မျ ေးနှင ်ဆက် ွယ်မှုမရှိလ ေးလကက ငေ်း လတွွေ့ရှရိပါ ဖြင ် လအ က်ပါ အဆင  ်၂ ဆင  ်

ဝင်လရ က်ဖခငေ်းမှတဆင  ်ဆက် ွယ်ကူည လပေး ွ ေးမည်ဖြစ် ည။် 

အဆင ် ၁။ 

 ယခုစ ကို က်ခ ရရှ ိည်နှင ်ကအာ ့်ပ အြ  ့် ၂ ြ  ့် ိ  အဖမန်ဖပ  ုပ်လစချငပ်ါ ည။် (လကျ င်ေးမအှ ိလပေးချကက်ိုလစ င ်ရန်မ ုိအပ်ပါ။) 

၁။ Google Play store မှ Seesaw Family App လ ါငေ်း ုတဆ်ွ   ေးပါ။ 

၂။  င်၏အ ေးလမေး ် ိပ်စ နှင ် င်၏ကိုယ်ပိုင်စက ေးဝကှ်ကို အ  ုေးဖပ ၍ အလက င ်တစ်ခုြွင ပ်ါ။ 

အဆင ် ၂။ 
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၁။ က  ာင့််းမပှိ ို့ကပ်းလိ  ့်ကသာ Viberမှလင ့်ြ့် ိ နိှပ့်ပ ။ 

၂။ မိမ ိကလ်း၏အမည့် ိ ကရ ်းပ ။ 

၃။  ကလ်းအမည့်ကရ ်းပပ်ီးကသာအြ တွင့် ဆရာမမှလ ့်ြ အတည့်ခပြုရန့်လိ သည့်ဆိ ကသာ စာတိ   လာပ လိမ ့်မည့်။ OK  ိ  နိှပ့်ပ ။ 

၄။ ကန  ့်တစ့်ဆင ့်အကနနှင ့် Seesaw app  ိ   င့်ကရာ ့်ရန့် စာမ  ့်နှ သိ ို့ကရာ ့်ရှိမည့်။ Seesaw Family App တွင့် သ  ်းြ  ကသာ 

 င့်ကရာ ့်ပ  အဆင ့်အတိ င့််း  င့်ကပ်းပ ။ (အဆင ့် ၁ တွင့်အသ  ်းခပြုြ  ကသာ username နှင ့် password  ိ ထည ့်သွင့််းကပ်းရန့်) 

၅။အဆင ့် ၄ ပပ်ီးသည့်နှင ့် အတည့်ခပြုလ ့်ြ ကပ်းရန့်လိ အပ့်သည့် ဆိ ကသာ မ ့်ကဆ ြ ့် ထပ့်ကပေါ်လာပ လိမ ့်မည့်။ တနလလာကနို့မတိ င့်မီတငွ့် 

အတည့်ခပြုလ ့်ြ ကပ်းပ မည့်။  OK  ိ  နိှပ့်ပ ။ 

၆။ ဆရ မ၊လကျ င်ေးမ ှအတည်ဖပ ပပ ေး ည်နှင ် င်ဆရ ဆ မှ တင်ေးမျ ေးကိုတိကု်ရိုက်လပေးပိုို့နုိင်ပပ ေး က်ခ ရရှ ိိမ ်မည။် Seesaw Family 

မှတစ်ဆင ်ဆရ မျ ေးအလနဖြင ်အပတ်စဉ်နှင ်လနို့စဉ် တင်ေးမျ ေးလပေးပိုို့ဖခင်ေးကို ညေ်းဖပ  ုပ်ပါ ိမ ်မည်။ 

 

အွန့်လိ င့််းမှသင့်က ာ်းမှု ာလအတွင့််း မိဘမ ာ်း၏ပူ်းကပ င့််းပ  င့်မှု ိ အထူ်းက  ်းဇ်ူးတင့်ရှိပ သည့်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 


