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ھر چیزی کھ مورد نیاز شماست

آموزان است. در این پوشھ تقویت ھمکاری بین والدین، کارکنان و دانش Aulaھدف 
 اطالعاتی درباره موضوعات زیر ارائھ شده است:

 ورود بھ سامانھ •
 نامھ و اطالعات مھمرضایت •
 امکانات •
 در رایانھ Intraروش ذخیره کردن محتوای •

 ورود بھ سامانھ
 ،Aula.dk داشتھ باشید. پس از ورود بھ UNI باید نام کاربر و گذرواژه ،Aula برای ورود بھ

گزینھ Forældre )والدین( را انتخاب و نام کاربر و گذرواژه UNI خود را وارد کنید. اگر برای 
دریافت نام کاربر و گذرواژه UNI بھ راھنمایی نیاز داشتھ باشید، میتوانید با دفتر مدرسھ یا 

مرکز مراقبت روزانھ فرزندتان تماس بگیرید یا بھ egedalkommune.dk/aula  مراجعھ کنید. 

 شوید. Aulaتوانید از طریق تلفن ھوشمند یا رایانھ وارد می

 نامھ و اطالعات مھمرضایت
کنیم. بنابراین، در نخستین نوبت خوبی محافظت می، ما از اطالعات شما و فرزندتان بھAulaدر 

گیری شود کھ درباره اعالم رضایت و صدور اجازه تصمیماز شما خواستھ می Aulaاستفاده از 
نمایش داده شود  Aulaدھید تصویر فرزندتان در شود کھ آیا اجازه میکنید. مثالً از شما پرسیده می

ا خیر.ی

http://www.egedalkommune.dk/aula


 امکانات
Aula ھای گوناگونی دارد. در اینجا با کلیاتی از امکانات امکانات و گزینھAula شوید.آشنا می 

 

 اسناد :5  ھاھای گروهپیام :1
 ھاگروه :6  بندی، رویدادھا و برنامھ ھفتگیزمان :2
 جستجو :7  پستھا :3
 نمایھ شما :8  تصاویر و ویدئوھا :4

ھا با چھ توانید انتخاب کنید کھ اعالنتنظیم کنید. می»نمایھ شما«توانید از قسمت ھا را میاعالن
 تناوبی و برای چھ مواردی فرستاده شود.



 در رایانھ Intraروش ذخیره کردن محتوای 
شود. بنابراین، حذف می Aulaآموز پس از انتقال بھ دانش Intraوالدین/  Intraویات فعلی ھمھ محت

 الزم است کھ اطالعات مورد نیازتان را ذخیره کنید.

 روش کار بھ این صورت است:

(ذخیره  Gem billede somکلیک کنید. گزینھ -تصاویر: روی تصویر راست .1
 را در رایانھ ذخیره کنید.تصویر بھ عنوان) را انتخاب کنید. فایل 

پستھا: متن را انتخاب کنید. کپی کنید. متن را در یک برنامھ ویرایش متن وارد  .2
 کنید. فایل را در رایانھ ذخیره کنید.

دفترچھ تماس: متن را انتخاب کنید. کپی کنید. متن را در یک برنامھ ویرایش متن  .3
 وارد کنید. فایل را در رایانھ ذخیره کنید.

 اسناد: سند را باز کنید: فایل را در رایانھ ذخیره کنید. .4

 است. 2019نوامبر  1مھلت ذخیره کردن محتویات 
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