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 ظهر دانش آموزان صبح و بعد از  درسی ۀفعالّیتهای فوق برنام
  2/ 1 صفحه                                                       

 پوداس َیروی 
 

  متقاضی مشخصات نام نویسی و فرم

 مشخصات کودک 
 نام فامیل و نام کوچک شمارۀ شناسایی 

 آدرس پستی 
 کد و ناحیۀ پستی  تلفن خانه  

 آدرس ارسال صورتحساب، اگر غیر از آدرس باال است 
 

 مدرسه  کالس درسی در پائیز
 مشخصات سرپرستان 

 نام فامیل و نام کوچک شمارۀ شناسایی 
  تلفن در ساعات اداری 

 نام فامیل و نام کوچک شمارۀ شناسایی 
  تلفن در ساعات اداری 

 

 والدین از یکدیگر جدا است محل سکونت در صورتی کهچگونگی سرپرستی از کودک، 
 سرپرستی فردی         سرپرستی اشتراکی  

  ندم به مراتب زیر توجه مبذول شودامیدوارم که در ارتباط با فرز 
 )حساسّیت، آلرژی، بیماریها، خصلت، خوی، روابط خانوادگی و غیره( 

 
 

 )نام و شمارۀ تلفن(   اگر متقاضیان اشخاص دیگری هستند
 

به   Wilmaکاربردی "ویلما"   پیامک جمعی، یا از طریق نرم افزار ارسال  یا با اطالعات مربوط به فعالیتهای بعد از ظهر
 اجازه می دهم که:      اطالع سرپرستان می رسد.

 ارسال شود: فنپیامک به این شماره تل
 چنانچه یکی از والدین با کودک سکونت ندارد، شماره تلفن او: 

 مربیان فعالیتهای صبح و بعد از ظهر اجازه دارند که راجع به امور فرزندم با آموزگاران او گفتگو کنند 
   خیر          آری  
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  صبح و بعد از ظهر دانش آموزان برنامۀ درسی فعالّیتهای فوق 
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 پوداس َیروی 
 

 در گروه فعالیتهای بعد از ظهر از بچه ها عکس می گیرند، فرزندم  چنانچه
 یرند  وه فعالیتهای بعد از ظهر عکس بگ اجازه دارد که در عکسبرداری شرکت کند، در صورتیکه از گر 

    عکسبرداری شرکت کنددارد که در ناجازه 
در مقاالت جراید و سایر   از فرزندم گرفته می شودفعالّیتهای بعد از ظهر  ابارتباط  در  که ییعکسها اجازه می دهم که

 د. نشو  وب سایت و آرشیو عکس شهر درج پوسترها، تابلوی اعالنات، همچنین در نشریات؛ مانند اعالمیه ها، 
 خیر          آری  

 آیا الزم است که فرزند شما از همان روز آغاز مدرسه در پائیز در کلوب فعالّیتهای بعد از ظهر شرکت نماید؟ 
 خیر          آری  

 
 

   20       به تاریخ     /   "پوداس َیروی" 
 
 

   امضای سرپرست   امضای سرپرست  
_______________________  ______________________ 
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