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Google Classroom Cheat Sheet းသညင Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 

International License ောသဆငးအတင လ ိုတငစတင ရရွ ထသားသညင။ Kasey Bell မွ စသာိုပင ပံိုစံထိုးင္ပပာ ထိုးငလိုပငးသညင။  

 

းတငမ ွာခမ ဲ့ ျပ လိုပင္ႏိ ိုတငးသညငမသွ - 

မ ွေဝျခတငာ - စသရအဆငစသးမငာမ သာာသာ မ းၲဴဆ ာ္ပပာ ျပျငလသညငျ္႔ျျငဖျ္႔ျဴာျခတငာ။ 

ောသဆငပါ စသညငာဆမငာခ ဆငောသဆငာက္၌ - 

ထသညငဲ့းအဆငျခတငာ - းတငဲ့ေလ သငေးသ ခ ပာဆ ဴာမႈဆ ို းတင ေပာရပါမသညင။ 

စပာပအသာျ္႔ျစင မဟိုးငပါ - းတငးသညင စာရြက္စာတမ္းမ ားာသာ စပာပအသာျ္႔ျစင ရသညငရအယငခ ဆငျ္႔ျတငဲ့ ားံိုာမျပ ္ႏိ ိုတငပါ။ 

ဆ ာယ ခ ိုာခ ျခတငာ မျပ ရ - ာဆယင၍ းတငးသညင စာရြက္စာတမ္းမ ားာသာ ေရသေ္ႏိွသျပျငဆ ာျခတငာသ ေျပသတငာလ ျခတငာ း ိုဖမဟိုးင 

စာရြက္စာတမ္းမ ားာေပၚ ္႔ျျငးပာစပစဥငျခတငာ ျပ လိုပငပါဆ ျပ ျပတငမအမငာမထံသာေးသ စာရြကစ္ာတမ္းမ ားဆ ို းတင ျ္႔ျျငဖျ္႔ျဴာျခတငာ မျပ လိုပင္ႏိ ိုတငပါ။ 

ေျသဆငထပငေးသ ဆျငဖးးငခ ဆငမ သာ မထသာရွ ္ႏိ ိုတငပါ - ာျခသား မ သာာသာ လ ိုတငစတငရရွ ထသားသညငဲ့ းရသာဝတငခအတငဲ့ျပ ခ ဆငမွ 

းစငစံိုးစငရသျပ လိုပငျခတငာဆ ို းရသာဝတငဆျငဖးးငထသားသညငဲ့ းရသာေရာ္ ိုတငရသ ဆျငဖးးငခ ဆငမ သာ း ိုဖမဟိုးင ျသညငာပသညသး ိုတငရသ 

း ိုတငာထအသျခတငာမ သာ ဆ တငဲ့းံိုာျခတငာဆ ို းတင မျပ လိုပင္ႏိ ိုတငပါ။ 

GOOGLE CLASSROOM း ိုဖ ႀဆ  ္ ိုပါးသညင 
Google Classroom းသညင ေဆ သတင္ ရသသမမ သာ္ွႏိတငဲ့ ေဆ သတငား သးသာမ သာ ္ဆငးအယငမႈ္ွႏိတငဲ့ ပ ားအ ေ္သတငရအဆငမႈသ 

စသရအဆငမးံိုာ   ေဆ သတငာစသမ သာ ျပ လိုပငျခတငာသ ထ ိုဖာျပတင ္ႏိတွငဲ့ စျစငးဆ  ရွ မႈမ သားအတင 

ာေထသဆငာဆ ျ္႔ျစငေစရျင ဒပဇ ိုတငာျပ ေရာ္အ ထသားသညင။  

ေဆ သတငား သးသာမ သာားအဆင ပထမ္ံိုာာႀဆ မင ေလာာ့(ဂ)အ္္ 
လိုပငျခတငာ 

classroom.google.comး ိုဖ းအသာပါ။ 

Google Classroom ဝ င္  ိုဒငး ိုဖ ပထမ္ံိုာာႀဆ မင းတင ေရသဆငရွ းသညငဲ့ာခါ 

 သညသ ဆငရွ ပံိုပါား ိုတငာ စခရတငေပၚးအတင းတင ေးအြရပါလ မငဲ့မသညင။ (းစငခါမွ  းတင ေလသဲ့(ဂ)ာတင မလိုပငခ ဲ့္႔ျ ာပါဆ)။ “Go to Classroom” 
ခလိုးငးအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 
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ေလာာ့ (ဂ)အ္္  (LOGIN) 

းတငဲ့ ္ရသသမ း ိုဖမဟိုးင ေဆ သတငာ မွ ျပ လိုပငေပာထသားသညငဲ့ ာပာေမာလင ္ႏိတွငဲ့ စဆသာဝွဆင 

ခ ဆငခ တငာ းတင ေလာာ့ (ဂ)အ္္  လိုပငရပါလ မငဲ့မသညင။ 

ာပာေမာလင ္ႏိတွငဲ့ စဆသာဝဆွင ဆ ို းတင ထသညငဲ့္ပပားအသားသညငဲ့ေျသဆင “Continue” းအတင 

္ႏိွ ပငပါ။ 

းတငဲ့ ဆ႑ဆ ို ေရအာခ ယငျခတငာ 

● းတငဲ့္ရသသမမ၏ ားျငားအတင ပါဝတင္ႏိ ိုတငရျငားအဆင “I’M A STUDENT” ခလိုးင 

ဆ ို းတငဲ့ ာချငာဆ႑ာျ္႔ျစင ေရအာခ ယငပါ။ 

မွးငခ ဆင - းတငမ၏ာချငာဆ႑ဆ ို ေျသဆငပ ိုတငားအတင းတင မေျပသတငာလ ္ႏိ ိုတငေးသေ ဆသတငဲ့ မွျငဆျငေးသ 
ာချငာဆ႑ဆ ို ေရအာခ ယငေ ဆသတငာ ေးခ သပါေစ။ 
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ေဆ သတငား သးသားစငဥပာာျ္႔ျစင ားျငားအတင ပါဝတငျခတငာ 
 (စသမ ဆင္ႏိသွမ၏သညသ ဆငထ ပင္ံိုာ) + ဆ ို ္ႏိွ ပင္ပပာ းတငဲ့္ရသသမမ၏ ားျငားအတင ပါဝတငရျင “Join class” ဆ ိုေရအာခ ယငပါ။ 

1. းတငဲ့ားျငာဆ ို ္႔ျျငးပာ္ပပာ ာမသညငေပာျခတငာ 

းတငဲ့္ရသသမ မွ းတငဲ့ာသာ ေပာထသားသညငဲ့ ားျငာဆိုဒငဆ ို ထသညငဲ့ပါ  

္ပပာလွ တင  “Join”းအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 

1 

2 
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ေဆ သတငားသာ လိုပငေ္သတငမႈလမငာေ ဆသတငာ 
မ ျငာမပ္ႏိ ဴာ (Main Menu) (မ ဥငာ 3 ေ ဆသတငာ) - းတငမ၏ ားျငာမ သာသ ျပဆၡဒ ျငသ ေဆ သတငား သးသာ ဆအျငရဆင ္ႏိတွငဲ့ 
စဆငးတငာျပတငာ္တင မ သာာသာလံိုား ိုဖ ဝတငေရသဆငားံိုာျပ ျခတငာ။ 

Stream - Stream းသညင းတငဲ့္ရသသမ ထံမွ ေ ဆသညသခ ဆငမ သာသ ေျသတငလသမသညငဲ့ 

ဆျငဖးးငထသာေးသေျသဆင္ ံိုာဆိုျင္ ံိုာခ  ျငမ သာဆ ို းတင ေးအြရွ ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသျ္႔ျစင္ပပာ းတငမွ စသးတငျခတငာ ္ႏိွတငဲ့ ထတငျမတငခ ဆငမ သာ 

(၎ာသာ းတငဲ့္ရသသမမ သာမွ းတငဲ့ားအဆင ္႔ျအတငဲ့ထသာေပာပါဆ) ျပ ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသျ္႔ျစငးသညင။ 

Classwork - Classwork စသမ ဆင္ႏိသွးသညင းတငဲ့ေဆ သတငာစသမ သာ္ွႏိတငဲ့ ားျငာမ၏ ေထသဆငပံဲ့ဆ ိုာဆသာခ ဆငမ သာဆ ို 
းတင ေးအြရွ ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသျ္႔ျစငးသညင။ 

People - People းသညင းတငဲ့ ္ရသသမ ္ႏိွတငဲ့ းတင္ႏိွတငဲ့းစငးျငားသညငာေျး တယငခ တငာမ သာထ ံးတင ာပာေမာလငေပာပ ိုဖ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသျ္႔ျစငးသညင။ 

G Suite Apps  - ဤာ ိုတငာဆအျငားသညင းတငမ၏ G Suite ာပငပလပေဆာရွတငာမ သာဆ ို ေ္႔ျသငျပေပားသညင။ ာျခသာေးသ G Suite 

ာပငပလပေဆာရတွငာမ သာဆ ို ္႔ျအတငဲ့ရျင ာ ိုတငာဆအျငာေပၚးအတင းတင ္ႏိွ ပင္ႏိ ိုတငးသညင။ 

1 

2 

3 

4 

5 
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ာဓ ဆမပ္ႏိ ဴာ

ာဓ ဆမပ္ႏိ ဴားသညင ဗယင ဆငထ ပငပ ိုတငာ (မ ဥငာ းံိုာေ ဆသတငာ) းအတင ာ္မ းမငာရွ ေျမသညင။ 

ျပဆ ၡဒ ျင ျမတငဆအတငာ 

းတငဲ့ားျငာမ သာာသာလံိုာားအဆင 

းတငဲ့ာ မငငစသသေဆ သတငာစသမ သာာသာလံိုာမ၏ ျ
 ျမတငဆအတငာ။ 

3 

2 

ားျငာမ သာာသာလံိုာမ၏ျမတငဆအတငာ 1 

းတငဲ့ားျငာမ သာဆ ို ဤေျရသးအတင 

းစငခိုခ တငာစပ ေ္႔ျသငျပထသာမသညင။ 
4 

းတငမ၏ Google Classroom စဆငးတငာျပတငာ္တငမ သာ။  

ဤေျရသးသညင းတငမ၏းး ေပာခ ဆငမ သာဆ ို းတင ္႔ျအတငဲ့/ပ းင 

္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသ ျ္႔ျစငးသညင။ 

းတငမ၏္႔ျယငထိုးငထသားသညငဲ့ 
ားျငာမ သာ။  5 

6 
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ေဆ သတငား သးသာ STREAM 
Stream းသညင းတငဲ့္ရသသမ ထံမွ ေ ဆသညသခ ဆငမ သာသ ေျသတငလသမသညငဲ့ ေျသဆင္ ံိုာာေျခာေျမ သာဆ ို 

းတင ေးအြရွ ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသျ္႔ျစင္ပပာ းတငမွ စသးတငျခတငာ ္ႏိတွငဲ့ ထတငျမတငခ ဆငမ သာ (၎ာသာ းတငဲ့္ရသသမမ သာမွ းတငဲ့ားအဆင 

္႔ျအတငဲ့ထသာေပာပါဆ) ျပ ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသျ္႔ျစငးသညင။ 

ေျသတငလသမသညငဲ့ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာ ဆျငဖးးငထသာေးသေျသဆင္ ံိုာဆိုျင္ ံိုာခ  ျငမ သားသညင သညသ ဆငရွ   သာျံေ ားအတင ေပ
ေပၚပါမသညင။ 

းတငဲ့္ရသသမ မွ းတငဲ့ာသာ စသးတငျခတငာားအဆင ခအတငဲ့ျပ ထသာမသညင္ ိုပါဆ stream မ၏ ထ ပငပ ိုတငာာက္၌ ဤဆ ဲ့း ိုဖေးသ ာဆအဆငပံိုဆ ို းတင 

ျမတငရပါမသညင။ းတငဲ့ားျငား သးသာမ သာ္ွႏိတငဲ့ းစငစံိုးစငရသဆ ို ေဝမွ ရျင ာဆအဆငပံိုးအတင ္ႏိွ ပငပါ။ ၎းအတင းတငဲ့ေလ သငမႈ ရွ ေစပါ။ 

းတငဲ့္ရသသမ မ သားသညငလသညငာ Stream ထ းအတင ဤဆ ဲ့း ိုဖေးသ ေ ဆသညသခ ဆငမ သာဆ ို းတင္ႏိ ိုတငးသညင။ 

းတငဲ့္ရသသမ မ သားသညင ာ မငစသသေဆ သတငာစသားစငမ သာ္ွႏိတငဲ့ပးငးဆငးသညငဲ့ ား ေပာခ ဆငမ သာဆ ိုလသညငာ Stream ထ းအတင းတင္ႏိ ိုတငးသညင။ 

း ိုဖေးသင းတငမ၏ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာဆ ို Classwork စသမ ဆင္ႏိွသေပၚးအတင းတင ာ္မ းမငာ ေးအြျမတင္ႏိ ိုတငးသညင။ 

1 

2 

3 

4 
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ေဆ သတငား သးသာ CLASSWORK 
Classwork စသမ ဆင္ႏိွသးသညင းတငဲ့ေဆ သတငာစသမ သာ္ွႏိတငဲ့ ားျငာမ၏ ေထသဆငပံဲ့ဆ ိုာဆသာခ ဆငမ သာဆ ို 
းတင ေးအြရွ ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ေျရသျ္႔ျစငးသညင။ 

းတငဲ့ ာလိုပငမ သာသ းတငမ၏ ေပာပ ိုဖ္ပပာလဆငခံရရွ ျခတငာ ာေျခာေျသ ေျသဆင္ံိုာ းးငမးွငရဆငမ သာ ္ႏိွတငဲ့  းတငဲ့ားျငာမ၏ 
းးငမးွငာ္တငဲ့ားျငာမ သာဆ ို  ဆသညငဲ့ျခတငာ။ 

ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာမ၏ ေျသဆင္ ံိုားးငမးွငရဆငမ သာ ာပါာဝတင းတငဲ့ားျငာမ၏ ျပဆၡဒ ျင ဆ ို  ဆသညငဲ့ရွ ျခတငာ။ 

းတငမ၏ Class Drive folder ဆ ို Google Drive ထ းအတင  ဆသညငဲ့ရွ ျခတငာ။ 

းတငမ၏ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာဆ ို းတငဲ့္ရသသမ မ သာဆ ေခါတငာစဥငာလ ိုဆငသ ေထသဆငပံဲ့ဆ ိုာဆသာခ ဆငမ သာာလ ိုဆငသ 

ယ ျစငာလ ိုဆငသ ေမသငဂ ဴာာလ ိုဆငသ ာလိုပင ာမ   ာာစသာ ာလ ိုဆငသ ေျဖရဆငာလ ိုဆင း ိုဖမဟိုးင ၎း ိုဖ ေရအာခ ယငးသညငဲ့ ျသညငာလမငာာလ ိုဆင 

စပစဥငေပာပါလ မငဲ့မသညင။ ာ္ ိုပါ ေခါတငာစဥငမ သားသညင ဗယင ဆငးအတင ေပၚပါမသညင။ ၎မ၏ေခါတငာစဥငားအဆင ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာ ာသာလံိုာဆ ို 
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 ဆသညဲ့ငရွ ရျင ထ ိုေခါတငာစဥငေပၚးအတင ္ႏိွ ပငပါ။ ေခါတငာစဥငမ သာဆ ို းတငမ၏ 

ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာ္ွႏိတငဲ့ ေထသဆငပံဲ့ဆ ိုာဆသာခ ဆငမ သာာထဆငးအတင ေခါတငာစပာာျ္႔ျစငလသညငာ းတင ေးအြျမတငပါမသညင။ 

 
CLASSWORK စသမ ဆင္ႏိသွေပၚရွ  ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာ 

းတငထသာေးသ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သားသညင Classwork စသမ ဆင္ႏိွသေပၚးအတင ေပၚလသပါမသညင။ ေျသဆင္ ံိုာရ 

ာေျခာေျမ သာဆ ိုး ျမတငရျင းတငဲ့ာသာ ျပျငလသညငလျငာ္ျငာေစျခတငာ ရပ္႔ျရဆငခ င ျပ လိုပငေစပါမသညင။ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ 

ဥပမသဆ ို ောသဆငးအတင ေ္႔ျသငျပထသားသညင။  

ာ မငစသသေဆ သတငာစသ ာမသညင 

ေျသဆင္ ံိုာ းးငမးွငရဆင 

ဤးအတင ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ ာေျခာေျ ျ္႔ျစငးသညင။ ၎းသညင းသဝျငေပာလ ိုဆငးသညငသ လဆငခရံရွ ခ ဲ့းသညငသ ေျသဆငဆ းသညင 
း ိုဖမဟိုးင ေပ သဆငေျးသညင စးသညငျ္႔ျတငဲ့ ျပးပါလ မငဲ့မသညင။ 

ာ မငစသသေဆ သတငာစသားအဆင းတငဲ့္ရသသမ ထမံွ သညႊျင ဆသာခ ဆငမ သာ။ 
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းတငဲ့္ရသသမ မွ မတငျပေခါတငာစပာျ္႔ျတဲ့င ပ ားအ ရျင ေရအာခ ယငားံိုာျပ ္ႏိ ိုတငးသညင။ ားံိုာျပ ခ ဲ့ပါဆ ၎းသညင ဤေျရသးအတင ေပၚပါမသညင။ ္႔ျအတငဲ့ရျင ္ႏိွ ပငပါ။ 

းတငဲ့္ရသသမ မွ ပ ားအ းတငေပာလ ိုဆငးသညငဲ့ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သားသညင ဤေျရသးအတင ေပၚပါမသညင။ 

ာ မငစသသေဆ သတငာစသ စသမ ဆင္ႏိွသဆ ို ္႔ျအတငဲ့ရျင ဤေျရသးအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 

 
ာ မငစသသေဆ သတငာစသ စသမ ဆင္ႏိသွ 

Classwork စသမ ဆင္ႏိွသမွ “ာ မငစသသေဆ သတငာစသ ျမတငဆအတငာ (View assignment)” ဆ ို းတင ္ႏိွ ပငးသညငဲ့ာခါ းတငဲ့ာသာ းတငဲ့ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ 

ာခ ဆငာလဆင ာေးာစ းငဆ ို ေ္႔ျသငျပေပားသညငဲ့ ေျသဆငစသမ ဆင္ႏိွသားစငး ိုဖ ပ ိုဖေ္သတငေပာပါလ မငဲ့မသညင။  
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ေပာပ ိုဖးသညငဲ့ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာ 
းတငဲ့္ရသသမ မွ ေပာာပငထသားသညငဲ့သ းတငဲ့ဆ ိုယငပ ိုတင ္႔ျျငးပာထသားသညငဲ့ း ိုဖမဟိုးင ာ မငစသသေဆ သတငာစသးအတင ထပငထသညငဲ့းသညငဲ့ ္႔ျ ိုတငမ သာ စးသညငျ္႔ျတငဲ့ ာ မငစသသေဆ သတငာစသ 

ာေပၚးအတငမ းသညင၍ စသရအဆငစသးမငာဆ ို းတင ေပာပ ိုဖ္ႏိ ိုတငးသညင။  

ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ ေခါတငာစဥင္ွႏိတငဲ့ ေျသ ဆင ္ံိုား းငမွ းငရဆင 

သညႊျင ဆသာခ ဆငမ သာ းတငဲ့ ္ရသသမထံမွ ာ မငစသသေဆ သတငာစသားအဆင သညႊျင ဆသာခ ဆငမ သာ ။ : 

စိုစိုေပါတငာ ာမွးင )  ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ စိုစိုေပါတငာ ာမွးင းျင္႔ျ ိုာ (းတငမွ ာျမတငဲ့္ံိုာ ရရွ ္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ာ္တငဲ့ : 

မတငျပေခါတငာစပာ   းတငဲ့္ရသသမ မွ မတငျပေခါတငာစပာ ထသညငဲ့ခ ဲ့ပါဆ မတငျပေခါတငာစပာ ာခ ဆငာလဆင။ (ေျသဆငထပငေးသ ာခ ဆငာလဆငမ သာဆ ို  ဆသညငဲ့ရွ ရျင ောသဆင ဆငထ ိုာဆ းသညငဲ့ျမ ႇသားံဆ ို ္ႏိွ ပငပါ။ : 
 

ာ းျငာမ၏ ထတငျမတငခ ဆငမ သာ  ားျငာမ၏ထတငျမတငခ ဆငမ သာေပာရျင းတငဲ့္ရသသမမ သာဆ းတငဲ့ာသာခအတငဲ့ျပ ပါဆ ၎ာ းအဆငေရအာခ ယငမႈဆ ို းတင ေးအြရပါမသညင။ ေဆ သတငားသာမ သာ ာသာလံိုာ : 
ထတငျမတငခ ဆငမ သာဆ ို ေးအြျမတင္ႏိ ိုတငးသညင။ 

းတငဲ့ာလိုပင  းတငဲ့္ရသသမ မွ းတငဲ့ားအဆငျပ လိုပငေပာထသားသညငဲ့ ္႔ျ ိုတငမ သာမွျငးမွ ္ႏိွတငဲ့ ဤာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာားအဆင းတငျပ လိုပငထသားသညငဲ့ ္႔ျ ိုတငမ သာမွျငးမွ ဆ ို : 
ျပးေပာမသညငျ္႔ျစငးသညင။ 

ခလ ိုး င ထပငထ သညငဲ့ျခတငာ း  ိုဖမဟ ိုး င ္႔ျျငး ပာျခတငာ           ဤာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာားအဆင းတငျပ လိုပငထသားသညငဲ့ ားစငေးသ္႔ျ ိုတငမ သာဆ ို ္႔ျျငးပာရျင း ို ဖမဟိုးင ပ ားအ ရျင : 
ဤခလိုးငေျရသးအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 

Turn in ခ လ ိုး င :  းတငမ၏ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာ ာလိုပငဆ ို ေပာပ ိုဖရျငားတငဲ့ျ္႔ျစငးသညငဲ့ာခါ္ ဤခလိုးငေျရသးအတင ္ႏိွ ပငပါ။ းတင ေပာပ ိုဖ္ပပားသညင္ႏိွတငဲ့းစင္ပ  တငျဆင းတငမ၏ ္႔ျ ိုတငမ သာဆ ို  

းသညငာျ္႔ျးငျပ ျပတငျခတငာ မျပ လိုပင္ႏိ ိုတငေးသဲ့ပါ။ 

ဆ ိုယငပ ိုတငးပားျငဖ ထတငျမတငခ ဆငမ သာ :        းတငဲ့္ရသသမ ္ႏိွတငဲ့ ေျပသ္ ိုေ္အာေ္ႏိအာရျင္ႏိွတငဲ့ ေမာခအျငာေမာျမျငာရျင ဆ ိုယငပ ိုတငးပား ျငဖ ထတငျမတငခ ဆငမ သာ(Private comments)ဆ ို ာ းံိုာျပ ပါ။ 

းတင္ႏိွတငဲ့ းတငဲ့္ရသသမ းသလွ တင ဆ ိုယငပ ိုတငးပားျငဖ ထတငျ မတငခ ဆငမ သာ ဆ ို ျမတင္ႏိ ိုတငးသညင။ 
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ာ မငစသသေဆ သတငာစသ ေပာပ ိုဖရျင 

Go to the Class း ိုဖဝတငးအသာ္ပပာေျသဆင Classwork စသမ ဆင္ႏိွသး ိုဖသ ္ပပာလွ တင “ာ မငစသသေဆ သတငာစသျမတငဆအတငာ (View 

Assignment)” းအတင ္ႏိွ ပငပါ။ းတငမ၏ ာလိုပငဆ ို ္ပပာစပာေ္သတငရအဆင္ႏိ ိုတငးသညငဲ့ ျသညငာလမငာ းံိုာမ   ာရွ ပါးသညင - 

 းတငဲ့္ရသသမ မ ွးတငဲ့ားအဆင ပ ားအ ေပာထသားသညငဲ့္႔ျ ိုတငဆ ို ားံိုာျပ ရျင - 

1. းတငဲ့ျသမသညင ပါရွ းသညငဲ့ Your work ောသဆငရွ  ပ ားအ ခ ဆငဆ ို ္ႏိွ ပငပါ။ 

2. းတငဲ့ာလိုပငဆ ို ထသညငဲ့ပါ 

3. စသရအဆငေပၚရွ  “Turn in” ခလိုးငဆ ို ္ႏိွ ပင္ပပာ ားသညငျပ ပါသ း ိုဖမဟိုးငလွ တငလသညငာ Google Classroom ထ ရွ  

ာ မငစသသေဆ သတငာစသ ေပၚရွ  “Turn in” ခလိုးငဆ ို ္ႏိွ ပငပါ။ 

 းတင ္႔ျျငးပာလ ိုဆငးသညငဲ့ ာ ိုတငးမင းစငခိုဆ ို ပ ားအ ရျင - 

1. Your work ောသဆငးအတငရွ ေးသ Add or create ဆ ို ္ႏိွ ပငပါသ ္ပပာလွ တင Google Drive သ Link း ိုဖမဟိုးင File ဆ ို ေရအာခ ယငပါ။ 

2. းတငမ၏ ္႔ျ ိုတငမ သာဆ ို ထပငထသညငဲ့ း ိုဖမဟိုးင ္႔ျျငးပာ ပါ 

3. ပ ားအ ခ ဆငဆ ို ေရအာခ ယငပါ း ိုဖမဟိုးင လတငဲ့ခင လိုပငရျင URL ဆ ို ထသညငဲ့္ပပာေျသဆင Add းအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 

4. မွးငခ ဆင - းတင မပ ိုတင  ္ိုတငးသညငဲ့ ္႔ျ ိုတငဆ ို းတင ပ ားအ ျခတငာ မျပ လိုပင္ႏိ ိုတငပါ။ 

 ္႔ျ ိုတင ားစငးစငခို ္႔ျျငးပာရျင ္ႏိတွငဲ့ ပ ားအ ရျင - 

1. Your work ောသဆငးအတငရွ ေးသ Add or create ဆ ို ္ႏိွ ပငပါသ ္ပပာလွ တင Docs သ Slides သ Sheets သ း ိုဖမဟိုးင Drawings ဆ ို ေရအာခ ယငပါ။ 

2. ္႔ျ ိုတငားစငးသညင းတငမ၏ာလိုပငး ိုဖ ပ ားအ မသညငျ္႔ျစင္ပပာ ္႔ျအတငဲ့လ ဆင ရွ ပါမသညင။ 

3. းတငမ၏ ာလိုပင္႔ျ ိုတငမ သာဆ ို ထပငထသညငဲ့ း ိုဖမဟိုးင ္႔ျျငးပာ ပါ 

4. ္႔ျ ိုတင းအတင္ႏိွ ပင္ပပာ းတငဲ့ ာခ ဆငာလဆငမ သာဆ ို ရ ိုဆငထသညငဲ့ပါ။ မွးငခ ဆင - ္႔ျ ိုတငးစငခိုထဆငပ ို္ပပာ ပ ားအ ျခတငာ း ိုဖမဟိုးင ္႔ျျငးပာျခတငာ ဆ ို းတင ျပ လိုပင္ႏိ ိုတငပါးသညင။ 

5. (ေရအာခ ယင္ႏိ ိုတငးသညင) ပ ားအ ခ ဆငာသာ ္႔ျယငရွသာရျငားအဆင ပ ားအ ခ ဆင ျသမသညင မ၏းစင္႔ျဆငရွ  Remove းအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 

6. Turn in ခလိုးငဆ ို ္ႏိွ ပင္ပပာ ားသညငျပ ပါ။ 

7. ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ ာေျခာေျးသညင ေပာပ ိုဖခ ဲ့္ပပားသညငဲ့ (Turned in ) ာေျခာေျး ိုဖ ေျပသတငာလ းအသာပါမသညင။ 

္ပပာပါ္ပပ ္ႏိတွငဲ့ မးတငရေးာပါ ာျ္႔ျစင ာမးွငားသာျပ လိုပငျခတငာ 
္ပပာပါ္ပပ ္ႏိတွငဲ့ မးတငရေးာပါ ာျ္႔ျစင ာမးွငားသာျပ လိုပငျခတငာ 

ာခ   ြေးသ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာားအဆင Turn in ာစသာ Mark as done ာျ္႔ျစင ရွ ပါလ မငဲ့မသညင။  

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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ာေရာႀဆပာခ ဆင - းးငမးွငထသားသညငဲ့ ေျသဆင္ ံိုာရဆင မး ိုတငမပဆးသညငာဆ းတင 

းတငထသာခ ဲ့းသညငျ္႔ျစငပါေးသငလသညငာ းးငမးွငထသားသညငဲ့ ေျသဆင္ ံိုာရဆငေဆ သငလအျင္ ပပာေျသဆင ေပာပ ိုဖခ ဲ့္ပပာ 

း ိုဖမဟိုးင ္ပပာပါ္ပပ ာျ္႔ျစင မးွငးသာခ ဆငျပ းသညငဲ့ ာ မငစသသေဆ သတငာစသ မျွငးမ ွာသာ ေျသဆငဆ းသညင ာျ္႔ျစင 

မးွငးမငားတငပါမသညင။ 

1. Class း ိုဖ းအသာ္ပပာေျသဆင Classwork စသမ ဆင္ွႏိသး ိုဖ းအသာ္ပပာလွ တင “View Assignment” းအတင ္ွႏိ ပငပါ။ 

2. ာ မငစသသေဆ သတငာစသာသာ ္ပပာစပာောသတင လိုပငပါ။ 

3. Mark as done းအတင ္ွႏိ ပင္ပပာ ားသညငျပ ပါ။ 

4. ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ ာေျခာေျးသညင Turned in ) ာျ္႔ျစငး ိုဖ ေျပသတငာလ းအသာပါမသညင။ 

 

ာ မငစသသေဆ သတငာစသ မးတငရေးာျခတငာ 

းတငမ၏ ာ မငစသသေဆ သတငာစသဆ ို ေပာပ ိုဖခ ဲ့းသညငဲ့ေျသဆင း ိုဖမဟိုးင ္ပပာပါ္ပပ ာျ္႔ျစင မးွငးသာေပားအသားသညငဲ့ေျသဆင 

မးတငရေးာပါ (unsubmit) ဟ းသညငဲ့ ေရအာခ ယငမႈဆ ို းတင ေးအြရပါမသညင။ ာဆယင၍ းတငဲ့ာလိုပငးအတင 

းတငေျပသတငာလ မႈ ျပ လိုပငရျင လ ိုာပင္ပပာ းတငဲ့္ရသသမထးံ ိုဖ ျပျငးတငရျင လ ိုာပငပါ ၎ာသာ ားံိုာျပ ပါ။ ာဆယင၍ 

ာ မငစသသေဆ သတငာစသဆ ို းတင မးတငရေးာပါဆ ၎မ၏ းးငမးွငထသားသညငဲ့ ေျသဆင္ ံိုာရဆင မး ိုတငမပ းတင 

ျပျငးတငေ ဆသတငာ ေးခ သပါေစ။ 

1. Class း ိုဖ းအသာ္ပပာေျသဆင Classwork စသမ ဆင္ွႏိသး ိုဖ းအသာ္ပပာလွ တင “View Assignment” းအတင ္ွႏိ ပငပါ။ 

2. Unsubmit းအတင ္ွႏိ ပင္ပပာ ားသညငျပ ပါ။ 

3. မွးငခ ဆင - ဤာ မငစသသေဆ သတငာစသဆ ို ယခို မးတငရေးာပါ။ ၎မ၏ းးငမွးငထသားသညငဲ့ ေျသဆင္ံိုာရဆင မး ိုတငမပ းတင ျပျငးတငပါ။ 

ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ ေမာခအျငာမ သာဆ ို ေျ္႔ျ္ ိုျခတငာ 
ာေျ္႔ျမွျင ေရအာခ ယငျခတငာ း ိုဖမဟိုးင ာေျ္႔ျး ိုေျ္႔ျရျင ေမာခအျငာ မ သာဆ ို းတငဲ့္ရသသမ ဆ းတငဲ့ာသာ ေပာာပငလ ိုဆငးသညငဲ့ာခါ ၎း ိုဖးသညင 

Classwork စသမ ဆင္ႏိွသ ေပၚးအတင ခ ဆငခ တငာ ေပၚလသပါမသညင။ ာ မငစသေဆ သတငာစသာသာ ္ပပာစပာေ္သတငရအဆငရျင “View question” းအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 
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းးငမွးငထသား
သညငဲ့ ေျသဆင္ံိုာရဆင 

းတငဲ့ာသာ ေပာာပငထသားသညငဲ့ ေမာခအျငာမ သာ။ 

ျ္႔ျစင္ႏိ ိုတငေးသ စိုစိုေပါတငာ ာမွးငမ သာ 

းတငဲ့္ရသသမ ထံမွ လမငာသညႊျငမႈမ သာ 

းတငမ၏ ာေျ္႔ျ   ဤာဆအဆငးသညင ေမာခအျငာားအဆင းတငမ၏ာေျ္႔ျး ိုေျ္႔ျရ ိုဆငထသညငဲ့ရျင း ိုဖမဟိုးင ာေျ ္႔ျမွျငေရအာခ ယငရျင ာေျ ္႔ျမ သာထ မွ ေရအာခ ယငရျင ျ ္႔ျ စငပါးသညင။  : 

 

Class Comment ထသညငဲ့ျခတငာ  ေမာခအျငာမ သာ ေမာျမျငာရျင း ိုဖမဟိုးင ာေထအေထအ ထတငျမတငခ ဆငမ သာေပာရျင ဤေျရသဆ ို ားံိုာျပ ပါ။ ဤေျရသးသညင းတငမ၏ ာ ေျ ္႔ျမ သာဆ ို  : 

ရ ိုဆငထသညငဲ့ရျင မဟိုးငပါ။ 

Private Comment ထသညငဲ့ျခတငာ  းတငဲ့ ္ရသသမ ားအဆင ထတငျမတငခ ဆငေပာရျင း ိုဖမဟိုးင ေမာခအျငာေမာရျင ဤေျရသဆ ို ားံိုာျပ ပါ။ : 

Turn In :  းတငဲ့ာလိုပငာသာ ္ပပာစပာောသတင းတငျပ လိုပင္ပပားအသားသညငဲ့ာခါ Turn in ခလိုးငဆ ို ္ႏိွ ပငပါ။ 

1 

2 

3 

4 

3 

4 

5 

6 

5 

6 

7 

2 

7 

1 

8 

8 



 

                ေဆ သတငား သးသာမ သာားအဆင Google Classroom Cheat Sheet  - းတင္ဆငး  Kasey Bell, ShakeUpLearning.com                        16 

ေဆ သတငား သးသာမ၏ TO-DO - းတငဲ့ာလိုပငမ သာ ာသာလံိုာဆ ို  ဆသညငဲ့ရ ွျခတငာ 
ားျငာားအဆင းတငမ၏ ာလိုပငဆ ို  ဆသညငဲ့ရွ ရျင ျသညငာလမငာ ာမ   ာမ   ာ ရွ ပါးသညင - 

● Classes စသမ ဆင္ွႏိသေပၚးအတင ေျသတငလသမသညငဲ့ ာလိုပငမ သာဆ ို ျမျင္ျငစအသ  ဆသညငဲ့ရွ ျခတငာ။ 

● Your work စသမ ဆင္ွႏိသေပၚးအတင ထ ိုားျငာားအဆင းတငမ၏ ာလိုပငမ သာာသာလံိုာဆ ို  ဆသညငဲ့ရွ ျခတငာ။ 

● Classwork စသမ ဆင္ွႏိသေပၚးအတင စပစဥငထသားသညငဲ့ ာလိုပငမ သာဆ ို ေခါတငာစဥငာလ ိုဆင  ဆသညငဲ့ရွ ျခတငာ။ 

● To-do စသမ ဆင္ွႏိသေပၚးအတင ားျငာာသာျ္႔ျတငဲ့ ာလိုပင စစငေ္ာျခတငာ (ောသဆငပါရွ  စခရတငပံို းအတင ဆသညငဲ့ပါ)။ 

To-Do စသမ ဆင္ွႏိသးသညင းတငမ၏ ားျငာမ သာာသာလံိုာားအဆင ာလိုပငမ သာာသာလံိုာဆ ို းစငေျရသးသညငားအတင  ဆသညငဲ့ရွို  ခအတငဲ့ေပားသညင။  

To-Do: ဤးအတင ေဆ သတငားသာမွ ္ ိုတငာတံဲ့ေျးသညငဲ့ ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ သာာသာလံိုာမ၏ စသရတငာမ သာသ ေခါတငာစဥငသ ားျငာာမသညင ္ွႏိတငဲ့ 

းးငမွးငထသားသညငဲ့ ေျသဆင္ံိုာရဆငမ သာ ာပါာဝတငဆ ို  ဆသညငဲ့ရွ ္ႏိ ိုတငးသညင။ ထ ို ာ မငစသသေဆ သတငာစသမ၏ ာေးာစ းငစသမ ဆင္ွႏိသး ိုဖ း ိုဆငရ ိုဆငးအသာရျင 

ာ မငစသ

သေဆ သတငာစသ

 ာမသညင 

ေပၚ

ၚးအတင

္ွႏိ ပငပါ 

 Done: 
ဤးအတင

 ေဆ သတငားသာမွ
မွ ေပာပ ိုဖခ ဲ့

ဲ့းသညငဲ့ 
း ိုဖမဟိုးင 

္ပပာပါ္ပပ 
ာျ္႔ျစငမွ

းငးသာထသားသညငဲ့ စသရတငာမ သာ ာသာလံိုာ  

2 

3 

1 

ျ္႔ျစငပါးသညင။ 

ားျငားစငခိုစပာသာျ္႔ျတငဲ့ းတငမ၏ 

ာလိုပငာသာ စစငေ္ာရျင “ All  

classes ”မ၏းစင္႔ျဆငရွ  ောသဆငး ိုဖထ ိုာဆ  

ေးသျမ ႇသားအတင ္ႏိွ ပငပါ။ 

2 1 

3 


