
 

 

 

 

Ecole primaire du Schoenberg  
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Service de l'enseignement obligatoire de langue 
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Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

 

 

 

Fribourg, 21 janvier 2022 
 2022يناير )كانون الثاني(  21 فريبورغ،

من  ا  كوسيلة للتواصل بين المدرسة وأولياء األمور اعتبار( وهو عبارة عن تطبيق يُستخدم Klappنود تعريفكم بمشروع )

 2022يناير  21تاريخ 

 

 

 األمهات العزيزات، اآلباء األعزاء،

 

 .يعتبر بالغ االهميةالتواصل بين المدرسة وأولياء األمور 

 

 .وُمفيد فعاال   هذا التواصلأن يكون  تمنىن

 

 النصية المعلومات والمواعيد والرسائل إرسال وإدارة المدرسة لمدرسينسوف يتسنى ل ،(Klappبفضل استخدام تطبيق )

 .بسهولة بالغة إلى هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر

 

 يستمر طفلك في إحضار المستندات التي يجب توقيعها إلى المنزل.في حين س

 

 ( في:Klappتطبيق ) ستخدميُ 

 .بسرعة متوصيل المعلومات الهامة لك •

 .تنظيم المواعيد •

 .للمعلم أو المدير ُمعين تقديم طلب •

 .إلى المعلم مطلوبة رسال وثيقةإ •

ورسائل البريد ( SMS)النصية الرسائل و( Whatsappعن تطبيق ) ا  ضوع  تخدم س( سوف يُ Klapp) تطبيق

 .اإللكتروني

 

سوف يقوم ما إذا كان أحد الوالدين فقط  واأن تقرر ممكنكيُ  .(Klappأولياء األمور بتنزيل تطبيق )من المهم أن يقوم جميع 

 .عن الطفلأو أي شخص آخر مسؤول  الوالدين ال، أو ك  ( واستالم المعلوماتKlappتطبيق )باستعمال 

 

 

 

 

 

 

 

Direction : Samuel Glannaz 

E-Mail : dir.ep.schoenberg@edufr.ch 

 

 أولياء أمور الطالبإلى 

 (H8الصف )( الى H1للمراحل الدراسية الُممتدة من الصف )
 

http://www.epschoenberg.friweb.ch/
mailto:dir.ep.schoenberg@edufr.ch
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 .2022 )شباط( فبراير 25 تاريخ حتى (Klappللحصول على تطبيق ) ليسجيُمكنكم الت .1

تقال الى الموقع الرسمي على نيُمكنكم تحميله مباشرة باالأو  ةالذكي ماتفكوعلى ه ا  مجان( Klapp) تطبيقوموا بتحميل ق

 .www.klapp.mobiاالنترنت 

 إنشاء حساب.قوموا ب .2

 واتحتاج يلكترونإلا ُكمبريدنصية على سالة ( رKlappالمسؤول عن تحميل تطبيق )م الموقع يرسل لكوف س .3

 اإللكتروني، ُكمبريد ه الرسالة بين الرسائل الواردة علىمن العثور على هذ وا. إذا لم تتمكنممن خاللها إلى تأكيد حسابك

 .اإللكتروني ُكمبريدالعشوائية الواصلة الى  من رسائل وافتحقق

 م.رمز الطالب الخاص بطفلك واأدخل .4

 أم ال. مأن يرى اآلخرون رقم هاتفك ونتريد مما إذا كنت واأن تقرر ممكنكيُ  .5

 

 رقم الهاتف  علىباالتصال طلب المساعدة  ممكنكيُ  ،للحصول على التطبيق التسجيلعلى  ينغير قادر مإذا كنت

(079 663 90 35). 

 

 .خدمة التواصل الرقمي لكم بطريقة بسيطة ونأمل أن نتمكن من تقديم( Klappتطبيق ) المشاركة في مشروع ا  يسعدنا جد

 

 

 
 ،خالص التحيات

 
 
 
 

Samuel Glannaz 
Directeur de l’école primaire du Schoenberg 

 
 
 
 

Marie-Laure Vonlanthen 
Service de l’enfance, des écoles et de la cohésion 

sociale de la Ville de Fribourg 

 
  www.klapp.pro.( على الموقع اإللكتروني:Klappحول تطبيق ) العثور على مزيد من المعلومات كممكنيُ 

 

 :مفيدةروابط 

  https://support.klapp.mobi/de/ -الدعم 

 https://support.klapp.mobi/de/eltern/registrierung -الخطوات األولى 

  registrierung-und-https://support.klapp.mobi/de/article/installation - التسجيل

 kinder-https://support.klapp.mobi/de/article/mehrere - المزيد من األطفال

 

رفقة:لحقالم    ات الم 

 حماية البيانات تصريح

 Klappتخويل الستعمال تطبيق ال رمز

 ا  دوليبالتطبيق العمل  بدء الشروع في

 

 

 

http://www.klapp.mobi/
http://www.klapp.pro/
https://support.klapp.mobi/de/
https://support.klapp.mobi/de/eltern/registrierung
https://support.klapp.mobi/de/article/installation-und-registrierung
https://support.klapp.mobi/de/article/mehrere-kinder
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 حماية البيانات تصريح
 

 Klapp GmbH  
Föhrenstrasse 1 

5442 Fislisbach 

032 510 08 38 | www.klapp.pro 

 

 

 

 وعيويتعاملون مع البيانات ب (Klappالُمتعلقة بمشروع ) خصوصيةاللسياسة  ا  وفق( Klappفو تطبيق )يتصرف موظ

 تامة. وسرية

 

 .ستخدم الخاص بكالشخصية إلنشاء حساب المُ ، نحتاج إلى بعض البيانات للهواتف الذكيةمثل أي منصة إنترنت أو تطبيق 

 

 ولن يتم استخدامها ألي شيء آخر. نحن نلتزم بشدة بالمبادئ التالية: الهوية،يتم جمع البيانات ومعالجتها ألغراض تحديد 

 

 

ستخدم لطرف ثالث أو استخدامها ألغراض بياناتك. نحن نضمن عدم بيع بيانات المُ باستخدام  ال نريد كسب المال

 .الدعاية

 

(. نتأكد من عدم جمع أي بيانات غير الخصوصيةُمراعاة سرية ستخدم باعتدال )بيانات المُ  تعامل معنحن ن

 .ستخدم قدر اإلمكانلحماية خصوصية كل مُ  ضرورية،

 

 .نقوم بتخزين بياناتك ومعالجتها في سويسرا. يحترم شركاؤنا اللوائح السويسرية واألوروبية لحماية البيانات

 

ستخدم بنفسه المعلومات. يقرر كل مُ  مشاركة يف )الحرية الشخصية( القرار الفردي (Klappح تطبيق )يتي

 .البيانات التي يريد مشاركتها مع المستخدمين اآلخرين

 

سلوك تصفح  (Klappل تطبيق )ال يسج ستخدم،المُ ستخدم. لحماية خصوصية ال يوجد تسجيل لسلوك تصفح المُ 

 ستخدم.المُ 

 

 )https://fr.klapp.pro/datenschutz?lang=fr( يعلى الموقع اإللكترون الخصوصية الخاص تصريحفي 

...( بالبيانات الشخصية التي  الجمعية،نبلغ مستخدمينا )المعلمين ومسؤولي المدارس والطالب وأولياء األمور وأعضاء 

 ممعلومات عن الحقوق الممنوحة لكا  إن أمكن. ستجد أيض شاركهاتنقد  ن  ومع م   البيانات،وكيف نستخدم هذه  ،معنهُ نخزنها 

 م.كُ فيما يتعلق باستخدام بيانات  

 

ل بجهة اتصال حماية فيرجى االتصا بياناتك،إذا كانت لديك أي أسئلة حول حماية البيانات أو ترغب في طلب حذف 

 info@klapp.proالعنوان التالي:  إلى كترونيلاإلبريد رسالة عبر الالبيانات لدينا عن طريق إرسال 

 

 :تفاصيل االتصال بمسؤول حماية البيانات لدينا هي

 Föhrenstrasse 1 | CH-5442 Fislisbachلياس شبلي|السيد إ | ،Klappشركة 

 

 

http://www.klapp.pro/
https://fr.klapp.pro/datenschutz?lang=fr
mailto:info@klapp.pro
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 Klappتخويل الستعمال تطبيق ال رمز
 

 .المدرسة: ..............................

 :..................................التلميذ

 :..........................رمز التخويل

 

 

 الحال،استخدام الرمز لفتح حسابات إضافية. هذا هو  ا  حيث يمكن أيض آمن،هام: يرجى االحتفاظ بهذا المستند في مكان 

العندما يرغب  المثال،على سبيل   .نفس الطفلتواصل بشأن الوالدين في ال ك 

 

 مالخاص بكوتفعيل التطبيق  Klapp بعد إنشاء حساب ستعمالأول ا

 

 .قم بتسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور 1

 .بياناتك الشخصية. هذه الخطوة األخيرة ستنهي تسجيلكامأل  2

 عالمكسيتم إ( Klappتطبيق ) والوثائق واألحداث المدرسية من خالل معلوماتيمكنك اآلن الوصول إلى ال 3

 .البريد اإللكتروني رسالة على " أواضغطالجديدة من خالل إشعار " مواضيعبال

 

مراحل الدراسية أو ترخيص أخرى، فيمكنك إدخالها في أي وقت ضمن "الإذا كنت قد تلقيت رموز  -إضافية  روابط ⚠

 .(+) " باستخدامالصفوف

 

 .Klapp مالحظة: يمكن استخدام عدة أجهزة )هاتف ذكي / جهاز لوحي( بنفس حساب

 

فيمكنك  ،Klappلديك أي أسئلة حول تطبيقإذا كانت  www.klapp.pro: ستجد المزيد من المعلومات على موقعنا

 5:00بعد الظهر الى الساعة  1:00ظهرا  / ومن الساعة  12:00ا  الى الساعة صباح 8:00من الساعة  :االتصال بفريقنا

 38 08 510 032، على رقم الهاتف التالي: االثنين إلى الجمعةمساء  طوال أيام األسبوع من 

 support@klapp.pro: اإللكترونيأو على عنوان البريد 

 

http://www.klapp.pro/
mailto:support@klapp.pro

