
 

Aula تسجيل الدخول ألول مرة إلى
 )أولياء األمور(

للدخول إلى Aula ستحتاج إلى استخدام بيانات تسجيل الدخول إلى UNI. إذا كنت بحاجة إلى االطالع على 
أجزاء من Aula تحتوي على معلومات شخصية حساسة، فستحتاج أيًضا إلى استخدام NemID أو يمكنك 

استخدام هاتفك المحمول ورقم تعريف شخصي تختاره بنفسك أو بصمة إصبع، والتي قد تكون مألوفة لديك 
 ،NemID ستحتاج إلى استخدام ،Aula عند تسجيل الدخول ألول مرة إلى .MobilePay أو e-Boks من
وسيكون هناك عدد من الخيارات التي يجب اختيارها بحيث يتم إعداد Aula وفًقا الحتياجاتك أو تفضيالتك.

يمكنك تسجيل الدخول إلى Aula عبر www.aula.dk أو باستخدام هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي من 
.Google Play أو متجر App Store خالل تطبيق يمكنك تنزيله من متجر

اختر أنك تريد تسجيل الدخول بصفتك  )ولي أمر(.

قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى UNI. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

عند تسجيل الدخول ألول مرة، ُيمكنك أيًضا تسجيل الدخول باستخدام NemID. في المستقبل، إذا كنت ترغب 
في إرسال أو استالم رسائل في Aula تحتوي على معلومات شخصية، فستطلب منك Aula تلقائًيا تسجيل 

.NemID الدخول باستخدام

قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى Aula يجب عليك قراءة سياسة الخصوصية لدى Aula وقبولها. 
 ”Jeg har læst og accepteret betingelserne for brug af Aula�  انقر فوق 

)لقد قرأت شروط استخدام Aula وأوافق عليها(.

ثم حّدث معلومات االتصال.
بعد ذلك، انقر فوق  )التالي( 

اآلن يجب عليك اتخاذ قرار بشأن الموافقة على ما يلي. يتعلق األمر، على سبيل المثال، بمدى موافقتك على 
عرض صور أطفالك على Aula. إذا كان طفلك دون سن 16 عاًما، فيجب تقديم موافقتك وموافقته. يمكنك 

تقديم الموافقة من خالل اختيار  )الكل( أو  )نعم( أو  )ال(. يرجى العلم أنه يمكنك تقديم الموافقة 
على مستويات مختلفة. بالنسبة للوسائط، بما في ذلك الصور، يمكنك اختيار مشاركتها فقط مع فصل الطفل 
أو غرفته، ومرحلته السنية، ومركز ما بعد المدرسة أو مع المؤسسة بأكملها التي يعد الطفل جزًءا منها. ثم 

انقر فوق  )التالي( 

 في هذه الخطوة األخيرة، ستمأل سجل بيانات. يتكون سجل البيانات من بيانات وأذونات رئيسية 
 إضافية. ُتعد المعلومات الموجودة في بطاقة البيانات شخصية ويمكن تغييرها في أي وقت.

.Aula ثم انقر فوق  )التالي(. تم تسجيل دخولك إلى 

معلومات

الدليل خطوة بخطوة

http://www.aula.dk

