
SchoolFox - Primii pași 

STEP 1 

Descărcați aplicația (Google sau Apple) 

De asemenea, puteți utiliza SchoolFox prin intermediul unui computer la my.schoolfox.app. 

 
 
 
 

STEP 2 

Creați un cont cu SchoolFox 

IMPORTANT: Puteți utiliza acest cont ulterior pentru a vă conecta pe mai multe dispozitive (smartphone, 
tabletă, computer). Aveți nevoie doar de UN singur cont, chiar dacă aveți mai mulți copii la școală. 

Fiecare părinte își creează propriul cont și are acces la comunicarea cu clasa folosind codul din fișa 
informativă. 

NOTĂ: Dacă folosiți deja SchoolFox la o altă școală, nu este necesar să creați un cont nou. Conectați-vă și 
veți avea acces la clasa copilului dumneavoastră la HNS prin intermediul funcției "Code hinzufügen". 

 

  

Apăsați pe "Konto erstellen" Introduceți codul din fișa de informații. 



  

Confirmați informațiile despre școală. Precizați relația dvs. cu copilul și dacă sunteți tutore 
legal. 

STEP 3 
Aveți nevoie de o adresă de e-mail pentru a utiliza SchoolFox. 

  
Introduceți adresa dvs. de e-mail și alegeți o parolă. Confirmați adresa de e-mail. 

Herman-Nohl-Schule 
Immanuel-Kant-Str. 44b 

37083 Göttingen 
Deutschland 



  

Introduceți salutul și numele dumneavoastră. Completați înregistrarea. Nu este necesar să vă 
abonați la buletinul informativ. 

STEP 4 
Trebuie să confirmați adresa de e-mail pe care ați ales-o. 

  
SchoolFox vă va trimite un e-mail. Faceți clic pe linkul din e-mail pentru a vă confirma 

adresa. Apoi vă puteți conecta la SchoolFox. 



STEP 5 

Alegeți-vă limba 
Conectați-vă cu adresa de e-mail și cu parola pe care ați ales-o. 
1. Selectați limba dorită pentru textele meniului din aplicație. 

2. Indicați în ce limbă trebuie traduse mesajele părinților. 

  

Conectați-vă. Apăsați pe "Profil". 

  

În caz de urgență, vă rugăm să ne ajutați furnizând 
un număr de telefon pe care să-l putem vedea. 

Selectați 1. limba aplicației și 2. limba pentru 
traducerea automată. 



STEP 6 

Să citească și să traducă mesajele părinților 

Selectați clasa copilului dumneavoastră: 

  

Selectați clasa copilului dvs. de pe ecranul principal. Apăsați pe "Messages" (Mesaje). În partea dreaptă 
sus, trimiteți un mesaj echipei de predare a clasei. 

 

 

Puteți traduce mesajele cu ajutorul funcției  
din dreapta sus. 
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Ajutor - ceva nu funcționează! 
Ceva nu funcționează conform așteptărilor? Poate că aceste sfaturi vă pot 

ajuta. 
 

Linkul din primul e-mail a expirat. 
Nici o problemă. Pur și simplu apăsați pe "Probleme la conectare?" pe ecranul de start SchoolFox. Acolo 

puteți să vă trimiteți din nou e-mailul. 
 

Nu am primit niciun e-mail de confirmare. 
Vă rugăm să verificați dacă nu cumva e-mailul a ajuns în folderul SPAM. Dacă nici acolo nu găsiți e-mailul, 

cereți să vi-l trimiteți din nou. Pentru a face acest lucru, atingeți pur și simplu "Probleme la conectare?" pe 
ecranul de start SchoolFox. Faceți clic pe "Am uitat să confirm adresa de e-mail" și veți primi din nou e-

mailul. 
 

Mi-am uitat parola. 
Nici o problemă. Trebuie doar să apăsați pe "Probleme la logare?" pe ecranul de start SchoolFox. Acolo 

puteți seta o nouă parolă. 


