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ForældreIntra
سکول کے قریب ہوں

نام والدین [ ]Forældreاورانٹرانٹ
[ ]Intranetسے تشکیل کیا گیا ہے

 Forældreintraمیں آپ
•ساتھ ہوں گے کہ آپ کے بـچے کے سکول میں کیا ہو راہ ہے
•رابطے کی کتاب ] [Kontaktbogمیں اساتذہ سے گفتگو کر سکتے ہیں
•اساتذہ اور والدین سے ای میل کر سکتے ہیں
•تقریبات اور میٹنگوں کے لیے نام لکھوا سکتے ہیں
 Forældreintraسکول کے محدود انٹرانٹ  Skoleintraکا حصہ ہے اور اس لیے آپ داخلے کے لیے
اپنا استعمال کا نام ] [Dit brugernavnاور پاس ورڈ ] [Adgangskodeدرج کریں گے ۔ سکول
کے ہوم پیج سے آپ پروگرام میں داخل ہوتے ہیں
سکول کا ہوم پیج________________________________________________________ :
آپ کے استعمال کا نام_____________________________________________________ :
پاس ورڈ______________________________________________________________ :

 ForældreIntraپر خوش آمدید
آپ سکول کے ہوم پیج پرمینیو ” ”ForældreIntraکی جگہ کے ذریعے سے  ForældreIntraتک رسائ
حاصل کریں گے ۔ جب آپ اس مینیو پر دبائيں گے تو آپ نے اپنے استعمال کا نام اور سکول سے حصول کردہ پاس
ورڈ کو استعمال کرنا ہوتا ہے
یہ سکول کا فیصلہ ہے کہ ہر کالس کا  ForældreIntraکیسے دیکھائ دے ۔ اس لیے فنکشن اور مینیو کی تعداد
میں سکول سے سکول اور کالس سے کالس کا فرق ہو سکتا ہے

مدد
ویڈیو اور متن کے ذریعے مدد
حاصل کریں

ہر بچے کا اپنا آئیکن ،یعنی دبانے کی جگہ کا ہونا
ہر بچے کا اپنا آئیکن ،یعنی دبانے کی جگہ ہوتی ہے ۔ اس طرح اگر
سکول میں آپ کے کئ بچے ہیں تو آپ آسانی سے ایک بچے کے پہلے
صفحے سے دوسرے بچے کے پہلے صفحے تک منتقل ہو سکتے ہیں

سکول اور گھر کے مابین مکالمہ
][Dialog mellem skole og hjem

پیغامات ،طلباء کی تعلیم کے ح والے سے پالننگ،
تقریبات ) (Arrangementerکے لی ے نام لکھ وانا اور
بہت کچھ

پیغامات
یہاں آپ پیغامات بیجھ سکتے اور وصول کر سکتے ہیں
][Beskeder

رابطے کا کتابچہ ][Kontaktbog

رابطے کے کتابچے میں آپ اپنے بچے کے سلسلے میں
اساتذہ سے گفتگو کر سکتے ہیں

طلباء کی پالننگ ][Elevplaner
یہاں آپ اپنے بچے کی تعلیم کے حوالے سے پالننگ
مالحظہ کر سکتے ہیں

کالس کی اپنی تشکیل کردہ اشیاء
][Klassens egne produkter

یہاں آپ اً
مثل تصاویر اور کالس کی اخبار دیکھ سکتے ہیں

 Forældreintraمیں نئ سہولتیں
باقائدگی سے  Forældreintraمیں نئ سہولیات آتی رہتی ہیں ۔ اً
مثل ہر بچے کا آئیکن ،یعنی دبانے کی جگہ کا ہونا ہے ۔ اس طرح اگر سکول میں آپ
کے کئ بچے ہیں تو آپ جلدی ایک بچے کے پہلے صفحے سے دوسرے بچے کے پہلے صفحے تک منتقل ہو سکتے ہیں ۔ جب نۓ پیغامات آۓ ہوں تو
 Forældreintraپر داخل ہوتے وقت سکرین پر اس حوالے سے پاپ آپ ونڈو کھلتی ہے
آپ پہلے کے مقابلے میں کئ درجے زیادہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق سیٹینگ میں تبدیلی ال سکتے ہیں ۔ پشت کے صفحے پر آپ اس کے حوالے سے
مزید پڑھ سکتے ہیں

مینیو
مینیو اب  Forældreintraکے لیے مینیو ہے ۔ پہلے
سکول کے ہوم پیج سے ایک مینیو دیکھائ دیتا تھا

خبریں ][Nyheder

اس کے تحت آپ آفس اور سکول کی الئبریری سے
آویزاں پیغامات ،خبریں اور سالئیڈ شو دیکھ سکتے ہیں

پیشگی امور کی سٹورنگ کی جگہ ][Arkiv

پیشگی امور کی سٹورنگ کی جگہ پر دستاویزات ،تصاویر اور سکول کی خبریں
موجود ہیں

معلومات ][Information

یہاں آپ سکول کے ٹائم ٹیبل ،سرگرمیوں کے کیلنڈر،
ٹائم ٹیبل میں تبدیلیاں ،ہفتے کی پالننگ ،ساالنہ
منصوبہ اور جماعت کے تصویر کے البم تک رسائ حاصل
کر سکتے ہیں

رابطہ ][Kontakt

اً
مثل کالس کے اساتذہ دیکھیں اور کالس کے طلباء کی اپنی
نام کی لسٹ بنائيں
 4Bمیں سالگروں کی لسٹ
Alex Hansen
Anders Villadsen

کالس کے ح والے سے اطالعات کا بورڈ
][Klassens opslagstavle

کالس کے بورڈ پر آپ کالس کے حاالت و معامالت کے
حوالے سے پڑھ سکتے ہیں

ٹائم ٹیبل
یہاں آپ اپنے بچے کا ٹائم ٹیبل اور ممکنہ تبدیلیاں
مالحظہ کر سکتے ہیں
][Skema

27-03-1992
31-07-1991

سیٹینگ ][Indstillinger
آپ پہلے کے مقابلے میں کئ درجے زیادہ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق
 ForældreIntraکی سیٹنگ میں تبدیلی السکتے ہیں ۔ ہر سکول فیصلہ کرتا
ہے کہ کون سی سہولیات آپ استعمال کر سکتے ہیں

پاس ورڈ ][Kodeord
یہاں آپ اپنا پاس ورڈ تبدیل کر سکتے ہیں

ذاتی معلومات ][Personoplysninger

یہاں آپ ذاتی معلومات کے حوالے سے تبدلیاں کر
سکتے ہیں

اطالعات ][Advisering
یہاں آپ چناؤ کر سکتے ہیں کہ  ForældreIntraپر
نۓ مواد کی صورت میں آپ کو ای میل بیجھی جاۓ.

اپنی خ واہش کے مطابق تبدیلی ک رنا
سکول کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوۓ ممکن ہے کہ آپ
 ForældreIntraکا اپنا ذاتی نقشہ تشکیل دے سکیں ،اپے
رنگوں کے ساتھ اور ان امور کے ساتھ جو آپ پہلے صفحے پر
رکھنا چاہتے ہیں

دبانے کے لی ے چار آئیکن جو آپ کافی جگہ دیکھیں گے
نیا دستاویز ،پیغام وغیرہ
تشکیل دیں

تصحیح یا تبدیلی کریں

دستاویزات ،تصاویر وغیرہ کو
زائل کریں

ForældreIntra

کے لی ے مدد

 UNI•Cوزارت تعلیم کے تحت ایک بورڈ ہے جو وسیع پہلوؤں کے حوالے سے تعلیم و ریسرچ کی دنیا کو آئ ٹی کے سلسلے میں سروسز مہیا کرتا ہے ۔ باقائدگی سے  1.000.000سے زائد افراد کو
 UNI•Cکی سروسز اور مصنوعات سے واستہ پڑتا ہے

 www.uni-c.dkپر مزید پڑھیں

