از  21اﮐﺘﺒﺮ  2019ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  Intraﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ

ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ
ھﺪف  Aulaﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﻮﺷﮫ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺮ اراﺋﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ:
•
•
•
•

ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﮫ و اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻢ
اﻣﮑﺎﻧﺎت
روش ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮای  Intraدر راﯾﺎﻧﮫ

ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ

ﺑﺮای ورود ﺑﮫ  ،Aulaﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و ﮔﺬرواژه  UNIداﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ،Aula.dk
ﮔﺰﯾﻨﮫ ( Forældreواﻟﺪﯾﻦ) را اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و ﮔﺬرواژه  UNIﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ و ﮔﺬرواژه  UNIﺑﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﯾﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ  egedalkommune.dk/aulaﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎ راﯾﺎﻧﮫ وارد  Aulaﺷﻮﯾﺪ.

رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﮫ و اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻢ

در  ،Aulaﻣﺎ از اطﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﮫﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از  Aulaاز ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ درﺑﺎره اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ و ﺻﺪور اﺟﺎزه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼً از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در  Aulaﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﻮد
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﻣﮑﺎﻧﺎت

 Aulaاﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت  Aulaآﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.
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ﭘﯿﺎمھﺎی ﮔﺮوهھﺎ
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،روﯾﺪادھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺘﮕﯽ
ﭘﺴﺘﮭﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮھﺎ
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اﺳﻨﺎد
ﮔﺮوهھﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻧﻤﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎ

اﻋﻼنھﺎ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻗﺴﻤﺖ »ﻧﻤﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎ«ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﻋﻼنھﺎ ﺑﺎ ﭼﮫ
ﺗﻨﺎوﺑﯽ و ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﻮاردی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
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ھﻤﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﻌﻠﯽ  Intraواﻟﺪﯾﻦ Intra /داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ  Aulaﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.
روش ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:
.1

ﺗﺼﺎوﯾﺮ :روی ﺗﺼﻮﯾﺮ راﺳﺖ-ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﮫ ) Gem billede somذﺧﯿﺮه
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞ را در راﯾﺎﻧﮫ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

.2

ﭘﺴﺘﮭﺎ :ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻦ را در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ وارد
ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞ را در راﯾﺎﻧﮫ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

.3

دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺗﻤﺎس :ﻣﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻦ را در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻦ
وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞ را در راﯾﺎﻧﮫ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

.4

اﺳﻨﺎد :ﺳﻨﺪ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ :ﻓﺎﯾﻞ را در راﯾﺎﻧﮫ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﮭﻠﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت  1ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2019اﺳﺖ.

www.egedalkommune.dk/aula

