
On the Web 

 Clever တွင ်log in ပပြုလုပ်ပပ ြီး sign-in ပပြုလုပ်ရန ်Beanstack icon တွင ်ကလစ်န ှိပ်ပါ။ သှို ို့မဟတု ်

beanstack.com/mnps သှို ို့သ ွြီး၍ သငတ်ှို ို့ကက  ငြ်ီးကှို ရ  ပါ။ သငတ်ှို ို့၏ username အပြစ် ကက  ငြ်ီးသ ြီးနပံါတ်ကှိ ု

အသံြုီးပပြုပပ ြီး ၊ password အပြစ် သငတ်ှို ို့၏ကမွြီးကန ို့(ကမွြီးလကမွြီးရက ်mmdd) ကှို အသံြုီးပပြု၍ sign-in ပပြုလုပ်ပါ။ 

ထှို ို့ကန က် စ ြတ်ပြငြ်ီး၊လှုပ်က  ငမ်ှုမ  ြီးန င်ို့reviews ကရြီးပြငြ်ီးကှိ ုပပြုလုပ်ရန ်အ င်ို့မ  ြီးကှိ ုလှိကု်န သ ွြီးပါ။ 

 သငတ်ှို ို့ပမှိြု ြို့နယရုံ်ြီးန င်ို့ကက  ငြ်ီးသည် တစ်န စ်ပတ်လံုြီး challenge အသစ် မ  ြီးကှို 

ထပ်ထည်ို့ထ ြီးပါသပြင်ို့ ၄ငြ်ီးစစ်က ြီးမှုအသစ်မ  ြီးကှို register 

ပပြုလုပ်ရန ်“Programs” tab ကှို ကသြ  စစ်က ြီးပါ။ 

 

 

Log Reading Log an Activity Write a Review 

စ မ က်န  ထှိပ်မ  “Log Reading and Activities” ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ။ စ မ က်န  ထှိပ်မ  “Log Reading and Activities” ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ။ စ မ က်န  ထှိပ်မ  “Write a Review”  ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ။  

“Minutes” ကှို Select လုပ်ပပ ြီး ၊ date/ရက်စွွဲ ၊ minutesမှိနစ် ၊ title/ကြါငြ်ီးစဥ်န င်ို့  

author/စ ကရြီးသူကှို ပြည်ို့ပါ။ “Log”ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ 

 “Activities”ကှို select ပပြုလုပ်ပပ ြီး ၊ an activity badge ကှို ကရွြီးပါ။ ထှို ို့ကန က် 

 activity ကှို ကရွြီးပါ။ ၄ငြ်ီးကှို ပပ ြီးကပမ က်ရနအ်တွက် ကအ က်ပါတှို ို့ကှို လှိုက်န ပါ။ 

 

 title and author ကှို ပြည်ို့ပပ ြီး သငတ်ှို ို့၏ review ကှို ကရြီးပပ ြီးသည်ို့ကန က် “Save”ကှို 

ကလစ်န ှိပ်ပါ။ 

Note မ တ်ြ က် - “Log Reading” စ မ က်န  ကပေါ်မ  review ကှိုလည်ြီး ထပ်ကပါငြ်ီးထည်ို့နှိငုပ်ါသည်။  

ရရ ှိထ ြီးကသ  badges မ  ြီး ထကွ်လ ပါမည် - YAY!  အကပေါ်ည ြက်ကထ င်ို့မ  “X”ပြင်ို့   

log reading pop-up  ကှို ပှိတ်လှိုက်ပပ ြီး“Logging Badges” tab ကအ က်မ  သငတ်ှို ို့၏ 

ကန က်ထပ် badge ရ ှိ သငတ်ှို ို့၏တှိုြီးတက်မှုကှို စစ်က ြီးပါ။ badges တံ ှိပ်မ  ြီးကှို 

သတ်မ တ်ထ ြီးကသ ကက ြီးက လတွငရ်ရ ှိပပ ြီး challenge အလှိုက ်ကွွဲပပ ြီးကကပါသည်။ 

 

 

သငတ်ှို ို့၏ site ၌  “Activities”ကှို မကတွြို့ရပါက မစှိုြီးရှိမ်ပါန င်ို့။ 

လှုပ်ရ  ြီးက  ငရွ်က်မှုမ  ြီးပါရ ှိသည်ို့ challenge အသစ်အတွက် 

သငတ်ှို ို့ကက  ငြ်ီးပြင်ို့ ပပနစ်စ်က ြီးကကည်ို့ပါ။ 

 

 

BURMESE 



 

App ၌ 

 Beanstack app ကှို က ါငြ်ီးလုတ်ပပြုလုပ်ရန ်၊ Apple App Store  သှို ို့မဟုတ် Google Play Store သှို ို့သွ ြီး၍                                                                                                                                                                                                                                          

"Beanstack" ကှို ရ  ပါ။ app ကှို ကတွြို့သည်န င်ို့ "Yup !" ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သငတ်ှို ို့ကက  ငြ်ီးသည်  

 Beanstack ကှို အသံုြီးပပြုကကပါက ၊ သငတ်ှို ို့ကက  ငြ်ီးကှိ ုရ  ပါ။ သငတ်ှို ို့၏ username အပြစ် ကက  ငြ်ီးသ ြီးနပံါတ်ကှို  

 အသံုြီးပပြုပပ ြီး ၊ password အပြစ် သငတ်ှို ို့၏ကမွြီးကန ို့ (ကမွြီးလကမွြီးရက် mmdd) ကှို အသံုြီးပပြု၍ Login ပပြုလုပ်ပါ။  

 ထှို ို့ကန က် Reading/စ ြတ်ပြငြ်ီး၊activities/လှုပ်ရ  ြီးမှုမ  ြီးန င်ို့ reviews မ  ြီး ကရြီးပြငြ်ီးကှို ပပြုလုပ်ရန ် 

 အ င်ို့မ  ြီးကှို လှိုက်န သွ ြီးပါ။ 

ထှို ို့ကန က် ပထမ ံုြီးအကနပြင်ို့  

 tab bar Log Reading Log an Activity Write a Review ၌ + ကှိ ုကလစန် ှိပ်ပါ 

 “Reading”ကှို ကလစ်န ှိပ်ပပ ြီး ၊ သငတ်ှို ို့စ အုပ်၏ကြါငြ်ီးစဥ်ကှိ ု

ရှိုက်ထည်ို့ပါ (အကကံပပြုြ က် -  ISBN ကှို စကငြ်တ်ပြငြ်ီးသည် 

အလွယ် ံုြီးပြစ်ပပ ြီး ပှိုကပ  ်ြှို ို့ကက ငြ်ီးပါသည်) 

 “Activity” ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ ၊ activity badge ကှို ကရွြီးပပ ြီး 

activity ကှို ပပြုလုပ်ပါ။ ပပ ြီး ံုြီးကစရနအ်တွက်  

activity ကပေါ်မ  လမ်ြီးညွှနြ် က်မ  ြီးကှို လှိုက်န ပါ။  

 “Review” ကှို ကလစ်န ှိပ်ပပ ြီး ၊ စ အုပ်ကြါငြ်ီးစဥ်ကှို 

ရှိုက်ထည်ို့ရန ်နည်ြီးလမ်ြီးကှို ကရွြီးြ ယ်ပါ။  

 

သငတ်ှို ို့၏ review ကှို ရှိုက်ထည်ို့ပပ ြီး “Post” ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ။ 

Timer ကှို စတငရ်န ်“Start Reading Session” ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ။ 

 သှို ို့မဟုတ် ရက်စွွဲ၊စ ြတ်သည်ို့မှိနစ်ကပါငြ်ီးန င်ို့အပြ ြီးအကသြီးစှိတ်  

 တှို ို့ကှို ရှိုက်ထည်ို့ရန ်“Log Past Reading” ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ။                                                                                                                                                                                                             

“Finish”. ကှို ကလစ်န ှိပ်ပါ 


