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Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS 

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD 

 

 
 Fribourg, 21 Ocak 2022 

  
21 Ocak 2022'den itibaren okul ve ebeveynler arasında bir iletişim aracı olacak Klapp'ın 
tanıtımı  
 
 
Sevgili ebeveynler,  
 
Okul ve ebeveynler arasındaki iletişim önemlidir.  
 
İletişimin verimli olmasını diliyoruz.  
 
Klapp ile öğretmenler ve okul yönetimi size akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya 
bilgisayarınızdan çok kolay bir şekilde bilgi, randevu ve mektup gönderebilecekler.  
 
İmzalanması gereken belgeler çocuğunuz tarafından eve getirilmeye devam edecek.  
 
Klapp  
- Önemli bilgileri size hızlı bir şekilde iletmek için  

- Randevuları organize etmek için  

- Öğretmene veya müdüre talepte bulunmak için  

- Öğretmene belge göndermek için  
Kullanılır  
 
Klapp Whatsapp, SMS ve e-postaların yerini alıyor.  
 
Tüm ebeveynlerin Klapp'ı yüklemesi önemlidir. Klapp'taki bilgileri yalnızca bir ebeveynin 
mi, her ikisinin mi, yoksa diğer sorumlu kişilerin mi alacağına karar verebilirsiniz.  
 

Direction : Samuel Glannaz 

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

 

 

1H-8H sınıftaki öğrencilerin ebeveynlerine 
yönelik  
 

http://www.epschoenberg.friweb.ch/
mailto:dir.ep.schoenberg@edufr.ch
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1. 25 Şubat 2022'ye kadar Klapp'a kaydolun. Ücretsiz Klapp uygulamasını akıllı 
telefonunuza indirin veya www.klapp.mobi adresine girin.  

2. Bir hesap oluşturun.  
3. Klapp hesabınızı onaylamanız için size bir e-posta gönderecektir. Bu e-postayı 

bulamıyorsanız, spam e-postalarınızı kontrol edin.  
4. Çocuğunuzun öğrenci kodunu girin.  
5. Başkalarının telefon numaranızı görmesini isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.  

 
Kayıt olamıyorsanız 079 663 90 35 numaralı telefondan yardım isteyebilirsiniz.  
 
Klapp projesine katıldığımız için çok mutluyuz ve size basit ve dijital bir iletişim sunabilmeyi 
umuyoruz. 
 
 Sevgilerimizle, 

 
 

 
 

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 
 
 
Bu adreste Klapp hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz : www.klapp.pro. 
 
Kullanışlı bağlantılar :  
Destek - https://support.klapp.mobi/de/   
İlk adımlar - https://support.klapp.mobi/de/eltern/registrierung   
Kayıt - https://support.klapp.mobi/de/article/installation-und-registrierung   
Bir den fazla çocuk - https://support.klapp.mobi/de/article/mehrere-kinder   
 
Ekler:  
Veri koruma beyanı  
Yetkilendirme kodu  
“Getting Started International” Uluslararası başlangıç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Veri koruma beyanı 
 

Klapp GmbH  
Föhrenstrasse 1 
5442 Fislisbach 
032 510 08 38 | www.klapp.pro 

 
 

Klapp çalışanları, Klapp gizlilik politikasına uygun olarak hareket eder ve verileri dikkatli ve 
gizli bir şekilde kullanır.  
 
Herhangi bir internet platformu ve mobil uygulama gibi, kullanıcı hesabınızı oluşturmak için 
bazı kişisel verilere ihtiyacımız var.  
 
Veriler, tanımlama amacıyla toplanır ve işlenir ve başka hiçbir şey için kullanılmayacaktır. 
Aşağıdaki değerlere sıkı sıkıya bağlıyız: 
 

Verilerinizle para kazanmak istemiyoruz. Kullanıcı verilerinin asla üçüncü 
şahıslara satılmayacağını veya reklam amacıyla kullanılmayacağını garanti 
ediyoruz. 

 
Kullanıcı verilerini idareli bir şekilde yönetiyoruz (tasarım gereği gizlilik). Her 
kullanıcının gizliliğini mümkün olduğunca korumak için gereksiz verilerin 
toplanmamasını sağlıyoruz. 

 
Verilerinizi İsviçre'de saklıyoruz ve işliyoruz. Ortaklarımız İsviçre ve Avrupa 
veri koruma düzenlemelerine uyuyorlar. 

 
Klapp bilgiler hakkında özel seçim sağlıyor. Her kullanıcı diğer kullanıcılarla 
hangi verileri paylaşmak istediğine kendisi karar veriyor. 

 
Kullanıcının gezinme davranışının kaydı yok. Kullanıcı gizliliğini korumak için 
Klapp kullanıcının tarama davranışını kaydetmiyor. 
 

 
Gizlilik bildirimimizde (https://fr.klapp.pro/datenschutz?lang=fr) kullanıcılarımızın 
(öğretmenler, okul yetkilileri, öğrenciler, ebeveynler, dernek üyeleri, ...) haklarında elde 
ettiğimiz kişisel verileri, bu verileri hangi şekilde kullandığımızı, ve de gerektiği taktirde bu 
verileri kimlerle paylaşabileceğimizi bilgilendiriyoruz. Ayrıca, verilerinizin kullanımıyla ilgili 
olarak size verilen haklar hakkında da bilgi bulabilirsiniz. 
 
Verilerin koruma yasası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya verilerinizin silinmesini talep etmek 
istiyorsanız, lütfen info@klapp.pro adresine bir e-posta göndererek veri koruma yetkilimizle iletişime 
geçiniz. 
 
Veri koruma görevlimizin iletişim bilgileri :  
Klapp Sàrl | Elias Schibli | Föhrenstrasse 1 | CH-5442 Fislisbach 

 

http://www.klapp.pro/
https://fr.klapp.pro/datenschutz?lang=fr
mailto:info@klapp.pro
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Klapp yetkilendirme kodu 
Okul :………………………. 

Öğrenci :………………………. 
Yetkilendirme Kodu :………………………. 

 

 
Önemli: Lütfen bu belgeyi güvenli bir yerde saklayınız çünkü yetkilendirme kodu ek 
hesaplar açmak için de kullanılabilir. Bu durum örneğin başka bir ebeveyn aynı çocuğa 
bağlanmak istediğinde geçerlidir. 
 
Klapp hesabınızı oluşturduktan sonraki ilk giriş 
 

1. E-posta adresiniz ve şifrenizle oturum açın.  
2. Kişisel verilerinizi doldurun. Bu son adım kaydınızı tamamlayacaktır.  
3. Artık okul haberlerine, belgelerine ve etkinliklerine Klapp üzerinden erişebilirsiniz. 

Bir "push" bildirimi veya e-posta ile yenilikler hakkında bilgilendirileceksiniz. 
 

⚠ EK BAĞLANTILAR - Eğer başka yetkilendirme kodları aldıysanız, bu kodları (+) ile 

"Sınıflar" dosyasına istediğiniz zaman girebilirsiniz. 

Not: Aynı Klapp hesabıyla bir den fazla cihaz (akıllı telefon / tablet) kullanılabilir.  
 
Daha fazla bilgiye www.klapp.pro web sitemizde ulaşabilirsiniz. Klapp uygulamasıyla ilgili 
herhangi bir sorunuz varsa ekibimizle iletişime geçebilirsiniz:  
032 510 08 38 | support@klapp.pro | Pazartesi - Cuma 08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 

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

