
 

 

  نظام جديد يحل محل شبكة االنترانت المدرسية

  ،األعزاء أولياء األمور

  .AULAالجديد نظام ال وإنما، (SkoleIntra)شبكة االنترانت المدرسية استخدام  تصبح هناك حاجة إلىالخريف لن  عطلةبعد 
  

  كيف ومتى؟
 ،بدالً من شبكة االنترانت المدرسية www.Aula.dk فيالدخول يجب أن تقوم كولي أمر بتسجيل  / تشرين األول أكتوبرمن شهر  18 الــ بعد

  .في جميع أنحاء الدنمارك اي سيتم استخدامهتوال ،نظام رقمي جديد للحوار والتعاون مع المدرسة يه AULA .التي تعرفها اليوم

مشاهدة هذا عبر ي ه AULA لتعلُّم المزيد عنأسهل طريقة و .مختلفة عن شبكة االنترانت المدرسيةلك ستبدو فإنها  ،AULAح فتقوم بعندما ت
  )Gå til vejledninger(لعثور على إرشادات لآلباء بلغات متعددة وباستخدام الرابط التالي، يمكنك أيًضا ا .)Gå til Video(الفيديو 

ي ما إذا كان يمكن عرض صور لطفلك ف مثال ،موافقتك على أشياء مختلفة أن تعطيسيُطلب منك  ،للمرة األولى AULA تستخدم ماعند
AULA .اتقرأ المزيد عن الموافقا )Læs mere om samtykker(.  

AULA مرفق الرعاية بعد الدوام المدرسي يموظفالمدرسة و لموظفيبالنسبة ي ه (SFO)  كما هو الحال بالنسبة شيء جديد نسبيا، تماما
بالطبع نبذل نحن سوف  .لكننا ال نزال نتعرف على النظام ،لفترة من الوقت AULA أجزاء من علىلقد أتيحت لنا الفرصة للتدرب  .إليكم

  !اسويً شيء يجب أن نتعلم استخدامه  AULA بأنمقتنعون أيًضا  نالكن ،قصارى جهدنا

AULA لهاتفك النقالكتطبيق أيضا  ةمتاح  
) Læs mereق اقرأ المزيد عن التطبي .APP Storeت" / تجر التطبيقا"مأو  Google Play بالي" /ى "جوجل يمكن تنزيل التطبيق عل

)om APP’en  

  شبكة االنترانت المدرسية احفظ رسائلك وأي شيء آخر تريده من
  .فاحفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،في وقت الحقإذا كنت بحاجة إلى حفظ شيء ما من شبكة االنترانت المدرسية الستخدامه 

  AULA حساب دخول موّحد للدخول إلى إنشاء 
، وهي أشياء والذي يتكون من اسم المستخدم وكلمة المرور ،(Uni-Login) حساب دخول موّحديجب عليك إنشاء  ،AULAى ل إلدخولل

تعرف على  .Meebookللمنصة التعليمية الرقمية أيًضا استخدام تسجيل الدخول  كيمكن .ستحتاجها في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول
) Gå til vejledning, som توفر أيًضا بلغات متعددةتي توال ،االرشاداتانتقل إلى . Login)-(Uniحساب دخول موّحد كيفية إنشاء 

)også findes på flere sprog  

  الحصول على المساعدة هكذا يمكنك
 00يمكنك االتصال بمكتب المدرسة خالل ساعات العمل أو االتصال بالخط الساخن الرقمي على:  ،في تسجيل الدخول مشكالت كإذا واجهت

00 20 70  
  20:00إلى  15:00الساعة من االثنين إلى الخميس: 

  16:00إلى  14:00الساعة  الجمعة :
  20:00 إلى 16:00 الساعةاألحد: 

  سبوعأيام األ جميعصباًحا  8 ابتداءا من الــ في أيام العطالت:
  

  )Aulainfo.dk  هذه الصفحة (انتقل إلى على AULA يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول

  ،التحيات خالصمع 

 Silkeborg Kommuneغ / بلدية سيلكبور ،القسم المدرسي


