
ስኮለኢንትራ (SkoleIntra ) ካልእ  ክትክኦ  እዩ፡ 

 

ዝኸበርኩም ወለዲ 

ድሕሪ ዕረፍቲ ናይ ቀወዒ እቲ ትጥቀምሉ ዝነበርኩም ስኮለኢንትራ (SkoleIntra) ዘይኮነ፡ አውላ (AULA) ዝበሃል ኢኹም ክትጥቀሙ። 
 
ምኣስን  ከመይን? 
ድሕሪ ዕለት 18 ኦክተበር (ወርሒ 10) ኣብ ክንዲ  አብቲ  ድሮ ትፈልጥዎ ስኮለኢንትራ (SkoleIntra) ትአትዉ፡ ኣብ  www.Aula.dk  ኢኹም 
ትኣትዉ። አውላ (AULA) ሓቢርካ ንምስራሕን ንምዝታይን ዝጠቅም አብ ምሉእ ዴንማርክ እንጥቀመሉ  ሓደ ሓድሽ ናይ ኮምፑተር  ምህዞ እዩ። 

አውላ ክትከፍት ከለኻ ካብቲ አቀዲምካ ትፈልጦ ስኮለኢንትራ ዝተፈለየ ኮይኑ ክጸንሓካ እዩ፡ ብዝቀለለ ንኽርደአካ  ነዚ ቪድዮ (Gå til Video ) 
ርአዮ። አብዚ ዝስዕብ  (Gå til vejledninger) ኣቲኻ ውን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት  መምርሒ ንወለዲ ክትረክብ ትኽእል። 

ንመጀመርያኻ ናብ አውላ ክትአቱ ከለኻ፡ ከም ወላዲ መጠን፡  ከም ትሰማማዓሎም ንምርግጋጽ ፍቃድካ ዝሓቱ ጉዳያት ክህልዉ እዮም፡ ከም ንአብነት 
ውላድካ ክሰአል፡ ከምኡ ውን ስእሉ አብ አውላ ክልጠፍን ወ.ዘ.ተ.  

እዚ ምህዞ አውላ፡ ወላ እኳ ቁሩብ ብዛዕብኡ ዝወሰድናዮ ገለ ትምህርቲ ይሃሉ፡ ንኹልና ሰራሕተኛታት ኮነ መማህራን አብ ኤሴፍኦ (SFO ) ዳርጋ 
ከማኹም ሓድሽ እዩ ንዓና፡ ገና ውን ዘይፈለጥናዮ እንዳተማሃርና ኢና ዘለና፡ ዝከአለና ብምግባር  አውላ  ብሓባር  ከምንጥቀም  ከአ እምነትና እዩ።  
 
አውላ (AULA) ከም አፕሊኬሽን (APP) አብ ሞቢልካ ከተውርዶ ይከአል እዩ። 
አብቲ  Google Play ወይ ከአ  APP Store ዝብል አቲኻ ከተውርዶ ይከኣል፡ ንዝያዳ ሓበሬታ አብዚ  (Læs mere om APP’en) 
አንብብ። 
 
ካብቲ ናይ ቀደም ስኮለኢንትራ ዝነበረ ሓበሬታታት ዘድልየካ እንተሎ  አቀምጦ 
ምናልባት ካብቲ ናይ ቀደም ስኮለኢንትራ ዝነበረ  ንዳሕራይ ይጠቅመኒ እዩ ትብሎ ሓበሬታታት እንተሎ  ካብ ስኮለኢንትራ አውጺ እካ አብ  ኮምፑተርካ 
አቀምጦ (ዓቅቦ) 
 
ንኣውላ ምስጢራዊ  መእተዊ ፍጠር  (Uni-login) 
ኣውላ ንምጥቃም  መእታዊ ክህልወካ ኣለዎ፡ እቲ እትፈጥሮ መእተዊ ወይ (Uni-login) ተባሂሉ ዝጽዋዕ፡ ተጠቃሚ ሽም (brugernavn) ከም ኡ 
ውን ምስጢራዊ  መእተዊ (password) ክህልዉኻ ኣለዎም። እዚ ኩልግዜ ናብ ኣውላ ክትኣቱ ምስ እትደሊ ትጥቀመሉ እዩ። እዚ መእተዊ ናብ 
ሚቡክ (Meebook) ውን ክትኣትወሉ ትኽእል ኢኻ። ንመጀመርያኻ  መእተዊ  (Uni-login) ከመይ ጌርካ ከም ትፈጥር ኣብዚ መምርሒ 
ተኸተል።(Gå til vejledning, som også findes på flere sprog) 

ብኸምዚ ዝስዕብ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል፡ 
ምናልባት ናብ ኣውላ ንምእታው ምስ እትጽገም፡ ኣብ ግዜ ትምህርቲ እንተኮይኑ ናብ ቤት ጽሕፈት ትውከስ፡ እንተድኣ ድሕሪ ቤት ጽሕፈት ምዕጻዉ 
ኮይኑ፡ ናብ እቲ ዲጂታል መስመር ማለት ቁ. ስ. 70 20 00 00 ትድውል። 
 
ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ: ካብ ሰዓት  3 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት  
ዓርቢ:          ካብ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 4 ናይ ምሸት  
ሰንበት:          ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 8 ናይ ምሸት 
ኣብ ግዜ ዕረፍቲ            ኩልመዓልቲ ካብ ሰዓት  8 ናይ ኑግሆ 
 
ብዛዕባ ኣውላ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ (Aulainfo.dk) ኣለካ። 

ምስ ሰናይ ትምኒት 
ክፍሊ ትምህርቲ, ሲልከቦርግ ኮሙነ 

 


