
 Aula ما ھي

Developed by the City of Aarhus, Department of Children and Young People, Communikation – October 2019 

ستكون  Aulaبمثابة نافذة االتصاالت الجدیدة يف المدارس االبتدائیة ونوادي ما بعد المدرسة ومراكز الترفیھ واألندیة ودور Aula التواصل مع املدرسة

الحضانة وذلك عندما تحل Aula محلSkoleIntra   يف عام  2019 وتحل محل  BørneIntra يف عام  2020 .  

إن منصة Aula تعين ملتقى للتجمع وإنھا تعبر عن المجتمع والزمالة. مع Aula، نحصل عىل مساحة  مشتركة للتواصل والتعاون 

يف حل تقين بسیط وسھل االستخدام وآمن یتبع األطفال من الحضانة إىل نھایة المدرسة االبتدائیة.  

حيث يف املدارس، سنستمر يف استخدام læringsplatformen عندما يكون التعاون بشأن التعامل مع مسائل تعلم طفلك، هنا، 

عىل سبيل املثال، ميكنك رؤية الخطة الدراسية الخاصة بطفلك.

مع Aula تحصل عىل... 

• حل تقين بسیط وسھل االستخدام یمنحك نظرة  

أفضل عىل األنشطة الیومیة لطفلك

• نقطة دخول واحدة للتواصل بخصوص طفلك 

وذلك من مرحلة الحضانة حىت نھایة المدرسة االبتدائیة 

• سقف إضايف من األمان يحمي بيانات طفلك.

سوف تعمل Aula عىل 
تدعیم التعاون  

ھدف Aula ھو تعزیز وتدعیم التعاون بین 

أولیاء  األمور والموظفین والتالمیذ.   

مع Aula تحصل عىل... 

• متابعة ما یحدث خالل یوم طفلك المدريس 

• التواصل مع الموظفین واآلباء اآلخرین  

• التسجیل يف المناسبات واالجتماعات

نحن متحدون من اجل جعل Aula  مكانآ جيدآ ومتعآ للتواصل بشكل كتايب ، لذلك نحن بحاجة إىل مساعدة بعضنا البعض للحفاظ 

عىل أسلوب جيد وإستخدام وظيفة ” الرد عىل الكل” بروية.

تحتاج املساعدة

aarhus.dk/aulaأجد اإلرشادات والمعلومات حول Aula عىل

ھل تواجھ مشاكل مع تسجیل الدخول UNI الخاص بك؟

إذا نسیت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص بك، فیمكنك إعادة تعیینھا بنفسك. انظر عىل  صفحة ”كیفیة الوصول إىل  

Aula واستخدامھا”.

إذا كنت تواجھ مشاكل أخرى مع تسجیل الدخول UNI، یجب علیك االتصال بالمدرسة. 

Den Digital Hotline ” 70200000اتصل عىل ”٠

اتصل باملدرسة
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كیفیة الوصول إىل Aula واستخدامھا 

1 . Aula.dk اذھب إىل

اختر ”أولیاء األم”. 2

قم بتسجیل الدخول باستخدام تسجیل الدخول . 3

UNI الخاص بك

ھل نسیت اسم المستخدم أو كلمة  المرور الخاصة بك؟

اختر ”ھل نسیت اسم المستخدم أو  كلمة المرور؟” وقم بتسجیل 

 .NemID الدخول  باستخدام

يف المرة األوىل اليت تقوم فیھا بتسجیل الدخول إىل Aula، یجب علیك استخدام NemID. سیكون ھناك أیًضا عدداً من األمور اليت 

یتعین علیك توضیح موقفك منھا. عىل سبیل المثال، ما  إذا كان بإمكان المدرسة التقاط صور لطفلك وكیف یمكن استخدامھا. إذا 

.Aula غیرت رأیك، فیمكنك دائًما  تغییر إجابتك عىل صفحة ”ملفي الشخيص” يف

یمكنك ھنا مشاھدة جمیع المشاركات من  المجموعات 

اليت أنت عضو فیھ ا

 

ھنا یمكنك رؤیة األحداث مثل المحادثات  والترتیبات

 

ھنا یمكنك قراءة وكتابة الرسائل. یجب  علیك استخدام 

NemID لقراءة الرسائل  ذات المعلومات الحساسة أو 

السریة 

یمكنك ھنا مشاھدة الصور ومقاطع  الفیدیو من 

المجموعات اليت أنت عضو  فیھا   

ھنا یمكنك رؤیة الملفات اليت تمت مشاركتھا  معك

  

ھنا یمكنك اختیار رؤیة معلومات أحد أطفالك  أو أكثر

 

یمكنك ھنا العثور عىل المجموعات اليت أنت  عضو فیھ ا

 Aula ھنا یمكنك البحث يف 

یمكنك ھنا االطالع عىل معلومات االتصال  الخاصة بك 

والسجل الشخيص وإعدادات  الموافقة واإلشعارات 

 Aula تطبیق

.Aula باستخدام تطبیق Aula یمكنك أیًضا تسجیل الدخول إىل

یمكنك استخدام رمز السري  PINالذي تختاره بنفسك أو بصمتك.  

Google Play یمكنك تنزیل التطبیق يف متجر التطبیقات أو

ألجھزة iPhone وiPad  وAndroid. ابحث عن التطبیق 

”Aula” واختر النسخة الزرقاء المخصصة ألولیاء األمور.

 Aula كیف تحمي بیانات طفلك يف

یجب علیك وضع عالمة عىل الرسالة بأنھا ”سریة ” إذا كنت تكتب رسالة تحتوي عىل معلومات سریة.

سیُطلب منك تلقائیًا استخدام  NemIDالخاص بك إذا تلقیت رسالة تحتوي عىل معلومات سریة.  

المعلومات الشخصیة الحساسة والسریة ھي معلومات حول:

رقم الھویة الشخصیة• 

المعلومات الصحیة• 

مسائل خاصة، عىل سبیل المثال• 

صعوبات التعلم• 

العالقات األسریة• 

األمراض• 

الطالق• 

التبين• 

صعوبات اجتماعیة خاصة• 

المعتقد الدیين• 

العرق واألصل اإلثين• 

العالقات الجنسیة والمیول• 

السلوك اإلجرامي واإلدانات   • 

ھل كنت تعلم...
  

أنھ یمكنك الحصول عىل NemID كتطبیق؟

   

 .nemid.nu عىل NemID اقرأ المزید عن تطبیق
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مع Aula تحصل عىل... 

• حل تقين بسیط وسھل االستخدام یمنحك نظرة  

أفضل عىل األنشطة الیومیة لطفلك

• نقطة دخول واحدة للتواصل بخصوص طفلك 

وذلك من مرحلة الحضانة حىت نھایة المدرسة االبتدائیة 

• سقف إضايف من األمان يحمي بيانات طفلك.

سوف تعمل Aula عىل 
تدعیم التعاون  

ھدف Aula ھو تعزیز وتدعیم التعاون بین 

أولیاء  األمور والموظفین والتالمیذ.   

مع Aula تحصل عىل... 

• متابعة ما یحدث خالل یوم طفلك المدريس 

• التواصل مع الموظفین واآلباء اآلخرین  

• التسجیل يف المناسبات واالجتماعات

نحن متحدون من اجل جعل Aula  مكانآ جيدآ ومتعآ للتواصل بشكل كتايب ، لذلك نحن بحاجة إىل مساعدة بعضنا البعض للحفاظ 

عىل أسلوب جيد وإستخدام وظيفة ” الرد عىل الكل” بروية.

تحتاج املساعدة

aarhus.dk/aulaأجد اإلرشادات والمعلومات حول Aula عىل

ھل تواجھ مشاكل مع تسجیل الدخول UNI الخاص بك؟

إذا نسیت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاص بك، فیمكنك إعادة تعیینھا بنفسك. انظر عىل  صفحة ”كیفیة الوصول إىل  

Aula واستخدامھا”.

إذا كنت تواجھ مشاكل أخرى مع تسجیل الدخول UNI، یجب علیك االتصال بالمدرسة. 

Den Digital Hotline ” 70200000اتصل عىل ”٠

اتصل باملدرسة
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