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            arabia 

 
 

Esitietolomake 20 - 20               استمارة المعلومات األولية 

 
Lapsen yhteystiedot الطفل  ب االتصال الخاصة بيانات   

Suku- ja etunimi  الرقم الشخصي Henkilötunnus   اللقب واالسم 

Lähiosoite العنوان 

Postinumero ja –toimipaikka يدي والم  ل  Puhelin kotiin  كانالرقم التر ز  رقم هاتف المتز

 للعنوان السابق 
ً
 Laskutusosoite, jos eri kuin edelläالعنوان الذي يمكننا إرسال الفاتورة عليه، إذا كان مخالفا

 

Koulu  المدرسة Luokka-aste syksyllä 
ي الخريف

 الصف والمرحلة الدراسية فز

 Huoltajien yhteystiedotبيانات االتصال الخاصة بأولياء األمر 

 
Suku- ja etunimi Henkilötunnus   اللقب واالسم    الرقم الشخصي 

 Puhelin päivisin ة الصباح   الهاتف ي فتر
  فز

Suku- ja etunimi Henkilötunnus   اللقب واالسم    الرقم الشخصي 

 Puhelin päivisin ة الصباح   الهاتف ي فتر
فز  

 
 

 

ي عنوان مخت                                                                                                                                                      
 لف أحد الوالدين يسكن فز

كة                  الحضانة مشتر  الحضانة منفردة   

ي االعتبار المواضيع التالية 
ي أود بخصوص طفلي أن تأخذوا فز

 إننز
 .( إىل آخره من األمور األخرى)الحساسية، األمراض، طبيعته وترصفاته، العالقات األرسية 

 

    Muut hakijat (nimi, puhelin)  األشخاص اآلخرين الذين يمكنهم أخذ الطفل )االسم، رقم الهاتف(
 

 من خالل استخدام برنامج فيأحد الوسائل 
ً
 لما المستخدمة إلعطاء المعلومات المتعلقة بنشاط بعد الظهر هو رسائل نصيه عل الهاتف ترسل للجميع كذلك أيضا

Wilma-ohjelma. 
 أعطي ترصي    ح:  

 رسائل نصيه عل هاتف رقم  إرساليمكنكم  هبأن
 من الممكن االتصال ب

ً
 رقم وىلي األمر عن بعد بهاتف   وأيضا

ي األمور المتعلقة بخصوص طفي    ترص  أعطي 
ز فز فات بالنادي أو بالرعاية النهارية وأنشطه الرعاية النهارية وبعد الظهر أن يتحدثوا مع المدرسي   لي                 ح للمشر

     Kyllä Ei 
 ال          نعم      

mailto:kirjaamo@pudasjarvi.fi


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

ة بعد  الظهر ألطفال المدارس األنشطة الصباحية وفتر  

Sivu 2 / 2 

Pudasjärven kaupunki • Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut 

PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • Puh. 040 826 6417 • Faksi 08 823 453 • kirjaamo@pudasjarvi.fi • pudasjarvi.fi 

 

 

 
ي   ،بخصوص طفلي 

ي حالة أنه إذا قد قمنا بأخذ صور فز
ة  مجموعة فز  نشاط بعد الظهت 

ي الصور مسموح أن                                                                         
ة يكون فز ي نشاط مجموعة بعد الظهت 

ي حالة أنه إذا تم أخذ صور فز
 ، وذلك فز

ي الصور
ز
 غت  مسموح أن يكون ف

ي نشاط فتر 
ي وسائل النشر   ةأسمح باستخدام الصور المأخوذة لطفلي فز

 فز
ً
ة وأيضا ة بعد الظهت 

ي المقاالت الخاصة بالجرائد والمتعلقة بنشاط فتر
ة وذلك فز بعد الظهت 

ي الكتيبات الخاصة بالنشاط، لوحات الحائط، ملصقات اإلعالنات، صفحات 
نتالمختلفة عل سبيل المثال فز ي بنك الصور التابع للمدينة اإلنتر

 فز
ً
 وأيضا

 

Kyllä Ei 
   نعم      ال    

؟    ة أثناء الخريف ابتداًء من أول يوم مدرسي                                                                                      هل يحتاج الطفل نادي بعد الظهت 
Kyllä Ei 
 ال         نعم 

 
 
 

Pudasjärvi  ي
ز
 20  /                   بوداصيارف
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