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Tyrkisk

ForældreIntra

Bu isim, Danca veli anlamına
gelen ” [Forældre] ve dahili
web anlamına gelen “Intranet” [Intranet] kelimelerinin
birleşiminden oluşmaktadır.

Okula daha da yakınlaşın
ForældreIntra içerisinde;
•

Çocuğunuzun okulunda neler olduğunu takip edebilirsiniz

•

Haberleşme defteri [Kontaktbogen] ile öğretmenlerle iletişim
kurabilirsiniz.

•

Öğretmenler ve veliler ile mail yoluyla iletişim kurabilirsiniz.

•

Etkinliklere ve toplantılara kaydınızı yaptırabilirsiniz.

ForældreIntra okulun kapalı devre olan dahili web sitesi SkoleIntranın parçasıdır. Bu nedenle kullanıcı adınız [dit brugernavn]
ve giriş kodunuz [Adganskode] ile giriş yapmalısınız. Okulun
web sayfasından bu programa girebilirsiniz.

Okulun web sayfası:
Kullanıcı adınız:
Giriş kodunuz:

ForældreIntra’ ya hoş geldiniz
*ForældreIntra´ ya okulun web sayfasındaki “ForældraIntra” menü
seçeneğinden giriş yaparsınız. Bu menü seçeneğine tıkladığınızda, okulun size
verdiği kullanıcı adınızı ve giriş kodunuzu kullanmalısınız.
*ForældreIntra’ nın görüntüsünün her bir sınıf için nasıl olacağına okul karar
verir. Bu sebeple işlevlerin ve menü seçeneklerinin sayısı okuldan okula ve
sınıftan sınıfa değişebilir.

Menü

Duyurular [Nyheder]

Menü, şu anda [ForældreIntra] için bir
menüdür. Daha önceleri okulun
websayfasından bir menü gösteriliyordu.

Bu seçenek altında, müdüriyetten ve
okul kütüphanesinden ilanları,
duyuruları ve ayrıca slayt gösterilerini
görebilirsiniz.

Arşiv [Arkiv]
Arşivde belge arşivi, resim arşivi ve okulun haber arşivi bulunur.

Bilgilendirme [Information]
Burada haftalık ders programları,
etkinlik takvimi, ders programında
değişiklikler, haftalık planlar, yıllık
planlar ve sınıfın fotoğraf albümünden
kendinizi bilgilendirebilirsiniz.

İletişim [Kontakt]
Örneğin sınıfın öğretmenlerine
bakabilirsiniz, ve sınıftaki öğrenciler için
kendi isim listenizi yapabilirsiniz.
*4 B öğrencilerinin doğum günü şeması
Öğrencinin ismi
Doğum günü
*Alex Hansen
27-03-1992
*Anders Villadsen
31-07-1991

Sınıfın ilan tahtası
[Klassens opslagstavle]
Sınıfın ilan tahtasından sınıf yaşamı
hakkında kısa ilanlar okuyabilirsiniz.

Haftalık ders programı [Skema]
Burada çocuğunuzun haftalık ders
programını ve programdaki olabilecek
değişiklikleri görebilirsiniz.

ForældreIntra’ da yeni olanaklar
ForældreIntra´da düzenli olarak yeni olanaklar sunulmaktadır. Örneğin her öğrencinin kendisine ait bir sekmesi
(linki) var, ve böylece eğer okula birden fazla çocuğunuz gidiyorsa, çocuklarınızın ön sayfaları arasında hızlıca
gezinebilirsiniz. ForældreIntra’ ya girdiğiniz zaman eğer yeni mesaj geldiyse ekranınızda bildiri penceresi
belirecektir.
Ayrıca şimdi eskisine oranla çok daha kapsamlı bir şekilde kişisel ayarlarınızı da değiştirebilirsiniz. Bu konuda
daha ayrıntılı bilgiyi arka sayfada bulabilirsiniz.

Her öğrenci için bir sekme
Her öğrencinin kendisine ait bir sekmesi
var, okula birden fazla çocuğunuz
gidiyorsa, çocukların ön sayfaları
arasında gidip gelmek daha kolay.

Yardım
Video ve yazılar aracılığı ile
yardım alın.

Okul ve ev arasında diyalog
[Dialog mellem skole og hjem]
Mesajlar, öğrenci planları, etkinliklere
kayıt [Arrangementer], ve daha fazlası.

Mesajlar [Beskeder]
Buradan mesaj gönderebilir ve
alabilirsiniz.

Haberleşme defteri [Kontaktbog]
Haberleşme defteri ile, öğretmenlerle
çocuğunuz hakkında bir diyalog
yürütebilirsiniz.

Sınıfın kendi ürünleri
[Klassens egne produkter]
Burada örneğin sınıfın resimlerini ve
Web-gazetesini görebilirsiniz.
Sınıfın gazetesi

Öğrenci planları [Elevplaner]
Burada çocuğunuza ait öğrenci planını
görebilirsiniz.

Ayarlar [Indstillinger]
Şimdi ForældreIntra’ daki kendi ayarlarınızı değiştirmeniz
için çok daha fazla imkana sahipsiniz. Hangi imkanları
kullanabileceğinize okulunuz karar verir.

Kod [Kodeord]
Burada kodunuzu (giriş kodunuzu)
değiştirebilirsiniz.

Kişi bilgileri
[Personoplysninger]
Buraya kişi bilgilerdeki değişiklikleri
ekleyebilirsiniz.

Bildirimler [Advisering]
ForældreIntra’ ya yeni duyurular
geldiğinde, size bir mail gönderilmesini
seçebilirsiniz.

Adaptasyon
Okulun seçimine bağlı olarak,
ForældreIntra’ yı kendinize göre
uyarlayabilir, ön sayfayı istediğiniz
renklerle ve unsurlarla yapabilirsiniz.

ForældraIntra’ da çoğu yerde gördüğünüz dört simge
Mesaj v.b yeni
bir dosya aç

Düzelt yada
düzenle

Dosyaları, resimleri v.b sil

ForældreIntra
için yardım
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