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Informații pentru părinți SchoolFox

Göttingen, 14.02.2022

Dragi părinți,
Am decis să folosim aplicația SchoolFox la Școala Herman-Nohl-Schule cu efect imediat pentru a
înlocui comunicările cu părinții pe hârtie și prin e-mail prin intermediul reprezentanților părinților.
În special în situația încă în curs de desfășurare a situației Corona, comunicarea rapidă, simplă și
fiabilă a devenit și mai importantă. Cu "SchoolFox" dorim să facem un pas înainte decisiv în acest
sens. Dorința de a avea o altă opțiune de comunicare ne-a fost deja exprimată de către părinți.
Important: Aplicația respectă cerințele de protecție a datelor din Regulamentul general privind
protecția datelor (DSGVO).
Utilizarea SchoolFox contribuie în mod special la asigurarea faptului că toate familiile au acces la
informațiile școlare și, în special, la depășirea barierelor lingvistice. SchoolFox este disponibil în 25 de
limbi, iar mesajele trimise pot fi traduse chiar și în 40 de limbi.
Informații generale despre SchoolFox
Ce este SchoolFox?
SchoolFox este o aplicație de mesagerie cu ajutorul căreia părinții și profesorii/conducerea școlii/
secretariatul pot comunica între ei și pot face schimb de informații (de exemplu, scrisori către părinți
sau bilete de boală) cu ușurință și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.
Ca o alternativă la aplicația pentru Android și Apple/iOS, SchoolFox poate fi utilizat și cu ajutorul
browserului web. Cu toate acestea, vă recomandăm să folosiți aplicația (pentru a fi la curent cu
noutățile de la școală prin intermediul notificărilor push pe smartphone/tabletă).
Toți părinții primesc un cod de invitație de la profesorul clasei copilului lor, cu ajutorul căruia se pot
conecta la Școala Herman-Nohl-Schule la SchoolFox.
Care dintre datele copilului meu vor fi stocate?
Se stochează numele, prenumele, sexul și data nașterii fiecărui copil. Fiecare copil este repartizat în
clasa sa.
Cine poate vedea detaliile copilului meu pe SchoolFox?
Datele stocate ale copilului dumneavoastră pot fi văzute de personalul școlar asociat clasei (profesori,
personal pedagogic și doamna Priesnitz, în calitate de coordonator al școlii de zi), precum și de
domnul Franzmann-Korff, doamna Browne și doamna Oppel, în calitate de administratori ai școlii.
Părinții nu pot vedea datele unui alt copil în SchoolFox, nici în aplicație, nici în aplicația browser.
Nu am un smartphone. Și acum?
Puteți utiliza SchoolFox și prin intermediul unui computer. Pentru a face acest lucru, accesați
https://my.schoolfox.app/
pentru a face acest lucru. În cazul în care în gospodăria dvs. nu există nici un smartphone, nici un
computer, veți continua, desigur, să primiți notificările pentru părinți pe hârtie, ca de obicei.
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Trăim separat ca părinți. Putem folosi în continuare SchoolFox?
Da, ambii părinți se pot conecta la SchoolFox cu același cod. Pentru a face acest lucru, fiecare părinte
își creează propriul cont SchoolFox. De îndată ce există notificări pentru părinți, ambii părinți primesc
un mesaj push. Atunci când unul dintre părinți a confirmat mesajul, celălalt părinte este, de
asemenea, notificat prin mesaj push. Mesajul se află acum la rubrica "Done".
SchoolFox - Utilizare la HNS
Utilizarea SchoolFox - managementul și administrarea școlii
Începând de luni, 21.02.2022, toate informațiile de la conducerea școlii și de la secretariat vor fi
distribuite numai prin intermediul SchoolFox. Scrisorile către părinți pe suport de hârtie și e-mailurile
despre reprezentanții părinților vor fi întrerupte.

Documentele pe care trebuie să le completați și să le returnați școlii vor continua să vă fie trimise pe
suport de hârtie, în plus față de comunicarea prin SchoolFox. Acestea sunt, de exemplu, documentele
de înregistrare pentru îngrijirea pe toată durata zilei și înregistrarea pentru împrumutul de materiale
didactice.
În viitor, veți putea să vă anunțați copilul de boală dimineața, înainte de cursuri, prin intermediul
SchoolFox. Astfel, nu va mai fi nevoie să ne informați prin e-mail sau prin robotul telefonic. Toți
membrii personalului conectați la clasă vor putea apoi să vadă mesajul de absență.
Utilizarea SchoolFox - profesori de clasă
Profesorul clasei copilului dumneavoastră vă va informa separat dacă și în ce măsură va folosi
SchoolFox pentru comunicarea în clasă și dacă oferă alte opțiuni de comunicare și/sau opțiuni
suplimentare.
Profesorul are opțiunea de a seta ore de liniște în aplicație atunci când nu poate fi contactat prin
SchoolFox. Vă rugăm să respectați orele de liniște ale profesorilor, de exemplu, seara și în
weekenduri. De asemenea, în timpul orelor de dimineață, profesorii pot fi contactați prin intermediul
SchoolFox doar într-o măsură limitată. Vă rugăm să aveți răbdare dacă profesorul nu vă contactează
imediat.
Pentru probleme urgente, vă rugăm să vă adresați în continuare secretariatului nostru.
Ce trebuie să faceți pentru a utiliza SchoolFox?
Odată cu această scrisoare veți primi o scrisoare cu codul de invitație personalizat pentru copilul
dumneavoastră.
Vă rugăm să completați, semnați și returnați partea de jos a scrisorii anexate la secretariatul nostru
prin intermediul profesorilor de clasă până vineri, 18 februarie.
Pe pagina noastră de pornire am creat un nou element "SchoolFox" la rubrica "Pentru părinți". Acolo
veți găsi instrucțiunile de utilizare pentru SchoolFox, precum și manualul de utilizare.
Dacă aveți întrebări sau probleme, vă rugăm să o contactați pe dna Oppel.
Cele mai bune salutări și în numele întregii echipe

Chr. Franzmann-Korff
Rector

