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ኹሉ እትደልይዎ ነገር
ዕላማ ናይ አውላ (Aula) ነቲ አብ መንጎ ወለዲ፥ ሰራሕተኛታትን ኸምእውን
ተማሃሮ ንዘሎ ናይ ሓባር አሰራርሓ ልምዲ ንምሕያል እዩ፣
አብዚ ሓቛፊ ፎልደር ብዛዕባ እዞም ዝስዕቡ አርእሰተታት አፍልጦ ኽትረኽቡ
ትኽእሉ:
•
•
•

ንምእታው (login) ዝምልኸት
ንሰምምዕን አተዓቃቅባ ተኣፋፊ ሓበሬታታ ዝምልኸት
ንአጠቃቅማ ዝምልኸት

•

ኸመይ ጌርኹም ነቲ አብ ኤንትራ(Intra) ዘሎ ትሕዝቶኩም ትዕቑብዎ

ንምእታው (login) ዝምልኸት
ናብ አውላ (Aula) ክትአትዉ ምስእትደልዩ ናይ UNI-Login ምፍትሕ
ኽህልወኹም አለዎ፣ ብድሕሪኡ ናብ Aula.dk, ብምካድ አብታ `` Forældre´´
ትብል ጽሕፍቲ ብምጥዋቅ ብናይ UNI-login ምእተዊ ጌርኹም አተዉ፣ ንናይ UNIlogin ዝምልኸት ሓበሬታታት ምስእተደልዩ ናብ ናይ ደቅኹም ዝምሃርሉ ቤትትምህርቲ ወይወን መዋእለ-ህጻናት ዘሎ ቤት-ጽሕፈት መጺኹም ኽትሓቱ ትኽእሉ
ኢኹም፣ ኸምኡውን ናብ ናይ egedalkommune.dk/aula ዝብል መርበብ
ኤንተርነት ብምጥቃም ክትአትዉትኽእሉ ኢኹም፣
አውላ (Aula) ከም ናይ ኮምፒተር ፕሮግራም ክተውርድዎ ኸምእውን አብ ኢንተነት
ኽትረክብዎ ትኽእሉ ኢኩም፣

ንሰምምዕን ተኣፋፊ ሓበሬታታ ዝምልኸት
አብ አውላ (Aula) ንናትኹምን ናይ ደቅኹምን ዝምልኸት ሓበሬታታ ብጥንቃቀ ኢና
ንሕዞ፣ እዚ ሰለዝኾነ እዩውን ንፈለማ ግዜኹም ናብ አውላ (Aula) ኽትአትዉ
እንከለኹም ስምምዕን ፋቓድን ኽትህቡ ትሕተቱ፣ ኸምዚ ዓይነት ስምምዕን ፋቓድን
ዘድልየሉ ምኽንያት ንአብነት ናይ ደቅኹም ስእሊ አብ አውላ (Aula) ክህሉ አለዎን
የብሉን ስምምዕን ፋቓድን ክትህቡን ክትኸልኡን ትኽእሉ ኤኹም፣

ንአጠቃቕማ ዝምልኸት
አውላ (Aula) ዝተፈላለይ ጠቅምታትን ዕድላትን ዘጠቃልል ናይ ወለዲ ኢንትራ
እዩ፣ አብ ታሕቲ ዘሎ ስእሊ ንአብነት ገለ ካብቲ ሓፈሻዊ ጠቅምታ እዩ፣

1: ቡለቲን ናይ ጉጅለታት
2: ፕሮግራማት፥ መደባትን ናይ ሰሙናት ፕላናትን
3: መልእኽትታት
4: ሰእልታትን ቬዴዮታትን

5: ሰነዳት
6: ጉጅለታት
7: ምንዳይ
8: ናትካ ፕሮፋይል

ኽንደይ ሻዕ ወይወን ካበየናይ ቦታታት ሓበሬታታት ክትቅበሉ ኸምዘለኩም
በዕለኻትኹም ኢኹም ትውስንዎ፣ ንዚ ትግብርዎ ከአ አብቲ ናተይ ፕሮፋይል ዝብል
ቦታ እዩ፣

በዚ ዝስዕብ መንገዲ ጌርኹም ነቲ አብ ኤንትራ(Intra) ዘሎ ትሕዝቶኹም
ትዕቑብዎ ትኽእሉ
አብ ናይዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ወለዲ ውይውን ተማሃሮ ኢንትራ(forældreintra/ElevIntra)
ዝርከብ ኩሉ ሓበሬታት ናብ አውላ (Aula) ምሰግጋር ምሰተገበረ ክምዝድምሰስ
አስተውዕሉ፣
ስለዚ ኩሉ አገደስቲ እትብልዎ ትሕዝቶታትን ሓበሬታትን አብ ኢንትራ ዘሎ ገና
ከይጠፈአ እንከሎ ዓቅብዎ፣
ክምዚ ጌርኹም ኢኩም ኽአ ትዕቅብዎ:
1.

ስእልታት: አብታ ኮምፒተር ዘላ ሰእሊ ናይ የማን ቃዕታ (Højreklik) ምሰ
ገበርኹም ዝርዝር ክመጸልኩም እንድዩ ካብቲ ዝርዝር ”Gem billede
som” ምረጽ፣ እት ስእሊ ክአ አብ ኮምፒተርኩም ዓቅብዎ፣

2.

መልእኽትታት: ነታ ክትዕቅብዋ ትደልዩ ጽሕፈት መረጽዋ፥ ብድሕሬኡ
ነታ ጽሕፈት ቅድሕዋ፣ ምሰ ቀደሕኩማ ከአ አብ ኮምፒተርኩም
ዓቅብዎ፣

3.

ናይ ኮንታክት አስማት: ነታ ክትዕቅብዋ ትደልዩ ጽሕፈት መረጽዋ፥ ብድሕሬኡ ነታ
ጽሕፈት ቅድሕዋ፣ ምሰ ቀደሕኩማ ከአ አብ ኮምፒተርኩም ዓቅብዎ፣

4.

ሰነዳት: ነቲ ሰነድ ክፍትዎ፥ ከአ አብ ኮምፒተርኩም ዓቅብዎ፣

ንይ ምጠረሽታ ናይ ምዕቃብ ዕድል ዕለት 1 ሕዳር 2019 እዩ፣

www.egedalkommune.dk/aula

